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I. Előszó 
 

A Piarista Alapítvány 2018 tavaszán vállalkozott a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Taná-

csa által kiírt pályázat elkészítésére és benyújtására. A szervezet fontos szerepet játszik a Piarista 

Rend Magyar Tartományának életében, hiszen létrehozásának és működésének célja, hogy segítse és 

támogassa a piarista intézményeket küldetésük megvalósításában, a nevelés általi evangelizálásban. 

Ennek érdekében elősegítjük az intézményi és tartományi szintű projektek megvalósulását, ezek fi-

nanszírozásához forrásszervezési tevékenységet végzünk. A piarista küldetés minél tágabb megismer-

tetése érdekében szemléletformáló kampányokat indítunk és kapcsolatokat építünk öregdiákjainkkal, 

valamint a piarista küldetés iránt érdeklődőkkel. 

A 2019-es év, amely során a KÖSZI projekt megvalósításának nagy része zajlott, kiemelten fontos volt 

a piarista rend számára, hiszen tavasszal lezárult a tartományi káptalan, amely során új tartományfő-

nököt választott a rend. A vezetőváltás a stratégia megújítását jelenti mindannyiunk számára, termé-

szetesen a több évszázados küldetésünkre építve, amelynek központjában a nevelés áll. 

E stratégián belül a pedagógiai szolgálat-, a korszerű nevelési-oktatási tevékenység elsődleges szere-

pet tölt be, és - folytatva a korábbi célkitűzéseket - kiemelt hangsúlyt kap az a célkitűzés, hogy iskolá-

ink, intézményeink biztonságos, nyugodt, egészséges személyközi kapcsolódásokra épülő, a szemé-

lyes és közösségi növekedést - , érzelmi és erkölcsi gazdagodást eredményesen szolgáló tanítás-

tanulási környezetet garantáljanak minden idekapcsolódó gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek. A cél 

eléréséhez vállaltuk, hogy „Kialakítjuk, megszilárdítjuk és működtetjük a biztonságos iskola struktúrá-

ját és kultúráját.” 

Jelen kiadványunkban bemutatott programunk teljes mértékben illeszkedik a biztonságos iskola 

megvalósításának, folyamatos megújításának, megerősítésének koncepciójába, és mint látni fogjuk, 

tevékenységeivel hozzájárult a tartományi szintű stratégiai célok megvalósításához. Tette mindezt 

úgy, hogy közben a pályáztató szervezet célkitűzéseivel összhangban, az országos szintű bűnmegelő-

zési stratégia megvalósítását is tudatosan szem előtt tartotta, programjaival támogatta. 

Budapest, 2019. augusztus 30. 

 
Valaczka János Pál 
kuratóriumi elnök 
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II. Projekt rövid összefoglalása 
 

a) Miért indult 

 

Mi is a KÖSZI? KÖzösség és SZemléletfejlesztés az Iskolában és azon túl; erre a névre kereszteltük azt 

a programsorozatot, amelyre hívtuk a Piarista Rend Magyar Tartományának fenntartásában lévő 

oktatási intézmények gyermekeit, fiataljait, pedagógusait, szüleit és nagyszüleit. Az iskola és környe-

zetének teljes közösségében gondolkodtunk, sőt, még azon túl is.  

A pályázat célja: szemléletformálás, az együttműködésre építő közösségi rendszerek kialakítása, a 

személyes és egymás iránti felelősségvállalás kialakítása, megerősítése érdekében. A projekt során az 

intézmények felmerülő igényeire szeretnénk választ adni, a diákok, felnőtt iskolai dolgozók, szülők 

bevonásával. A programok tartalma és a módszertan kialakítása szintén az intézményekkel közösen 

történik. 

A pályázati program benyújtója a Piarista Alapítvány, a megvalósításában együttműködő partnerként 

jelentős személyi és szervezési kapacitással vett részt a Piarista Tartományfőnökség.  

A piarista rendet Kalazanci Szent József (1556-1648) alapította azzal a céllal, hogy a szegény sorsú 

gyermekeket is megtanítsa a korszerű tudományok alapjaira, és keresztény neveléssel felkészítse 

őket az emberhez méltó életre. A rend célja ma is az, hogy korszerű tudást adjon növendékeinek, és 

keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé nevelje őket. 

A Piarista Rend Magyar Tartománya belső egyházi jogi személyként számos közoktatási intézményt 

tart fenn. Összesen 9 településen (Budapest, Mosonmagyaróvár, Hédervár, Nagykanizsa, Vác, Göd, 

Kecskemét, Szeged, Sátoraljaújhely) működik intézményünk, melyek felölelik a közoktatás teljes 

spektrumát: vannak óvodáink, általános iskoláink, középiskoláink (gimnázium, szakgimnázium, szak-

középiskola), tanodánk, alapfokú művészeti iskoláink és kollégiumaink is. Intézményeinkbe összesen 

4011 gyermek jár, akikkel összesen 438 pedagógus foglalkozik. 

A rend által megfogalmazott Ideárium szerint: „Intézményeinkben a nevelésnek lehetővé kell tennie, 

a szabadság légkörében, hogy diákjaink szeressék és keressék az igazságot, keresztényként kötelezzék 

el magukat Isten országának felelőseként egy emberibb világ építése mellett, és olyan életstílust kö-

vessenek, amely összhangban van hitükkel. … Iskolai és iskolán kívüli kapcsolatainkat hassa át a tisz-

teletteljes párbeszéd, a közös felelősségvállaláson alapuló demokratikus részvétel, továbbá az isme-

retszerzés iránti nyitottság, az együttműködés és a társadalmi környezet iránti elköteleződés, különös 

tekintettel a közvetlen környezetre. … Igyekszünk erősíteni a felelősségvállalást, a kötelességérzetet 

és a dolgosságot, mint az egyént és a társadalmat gazdagító értékeket, továbbá a rendelkezésre ál-

lást, a másoknak történő feltétel nélküli odaadást,a kezdeményezőkészséget és a kreativitást, vala-

mint azt, hogy diákjaink rendelkezzenek szempontokkal, amelyek alapján megfelelő hozzáállást tud-

nak kialakítani állandóan változó világunkban. … Segítjük kialakulni minden egyes diákban az emberi 

méltóság tudatát, és azt, hogy védje az emberi méltóságot abban a társadalomban, amelyben él. …  
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Diákjaink nevelőit megválogatjuk, felkészítjük, és folyamatos képzésben részesítjük, valamint segít-

jük, hogy naprakészek legyenek a legjobb nevelési módszerekben.  Eljutunk azokhoz a személyekhez, 

akik között, és abba a környezetbe, amelyben a diák megfordul,úgy, hogy kapcsolatot tartunk a szü-

lőkkel, iskolán kívüli tevékenységeken szervezünk, és jelen vagyunk a fiatalok világában” 

 

b) Mi volt a fő cél 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az intézményeinkbe járó gyermekek napjaikat biztonságos, támogató kör-

nyezetben élhessék, ezért a Piarista Tartományfőnökség a 2016/2017-es tanévre meghirdette a „Biz-

tonságos Iskola programot”. Ezzel egy időben megalakította a Biztonságos Iskolák Tartományi Taná-

csát ( BITT), melynek fő feladata, hogy intézményenként létrehozzon és működtessen egy jelzőrend-

szert, a fizikai, lelki-pszichológiai vagy szexuális bántalmazások/visszaélések érzékelésére-észlelésére 

és megelőzésére.  Adatvédelmi és titoktartási szabályoknak megfelelően felületet biztosít és bizton-

ságosan fogad intézményei valamennyi közössége tagjának bármilyen bántalmazással kapcsolatos 

bejelentésének. A jelzőrendszertől kapott információk alapján tényfeltárást végez és kezdeményezi a 

szükséges intézkedéseket. Tartományi és intézményi szinten elemzéseket végez és értékeli közössé-

gei helyzetét, a védelmükről szóló folyamatokat, szükség esetén állásfoglalást hoz, iránymutatást ad. 

2019. március 18-án tartották a tartományi káptalant – a rendtartomány négyévente tartott hivatalos 

gyűlését. „ A káptalan a reflexió és a tervezés alkalma.” (Urbán József Sch.P. 2010). Visszatekintés az 

elmúlt négy esztendő tartományi stratégiájának megvalósulására és a következő négy év stratégiai 

célkitűzésének meghatározása. Ennek a reflektáló, tervező alkalomnak eredményeképpen a követke-

ző négy év jövőtervében rögzített célkitűzések között kiemelt hangsúllyal szerepel továbbra is a biz-

tonságos iskola szellemiségének, kultúrájának folyamatos alakítása, erősítése, a biztonságos nevelés-

oktatási környezet- és közösségi tér feltételrendszerének biztosítása. Ennek egyik alappillérének te-

kintjük a közösségen belüli személyes felelősségvállalást, az érzékeny figyelmet egymás közérzetére, 

biztonságára, szavaink, viselkedésünk, reakcióink hatásának tudatosítására. Egyaránt vonatkoztatva 

mindezt közösségeink gyermek és felnőtt tagjaira, hangsúlyozva és tanulva is egyúttal az együttessé-

get és kölcsönösséget  

Ezek szellemében került benyújtásra a BM-18-0080 pályázati azonosítószámú „KÖSZI - Közösség és 

szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl” pályázat, mellyel az a nem titkolt célunk, hogy olyan 

intézményeink legyenek, amelyek megteremtik és fenntartják a bennük tanulók és dolgozók harmo-

nikus fejlődésének lehetőségét. 

 

c) Kik vettek benne részt (stáb, iskolák, szervezetek) 

 

A pályázat keretében kilenc település intézményei vettek részt a programok megvalósításában: 

 Budapesti Piarista Gimnázium (6 osztályos fiú gimnázium)  
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 Váci Piarista Gimnázium és Kollégium (8 osztályos, fiú-lány gimnázium)  

 Gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium (középiskola csak fiúk) 

 Nagykanizsa Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina 

Óvoda (fiú-lány) 

 Mosonmagyaróvári Piarista Iskola és Hédervári tagintézménye,Piarista Gimnázium, Általános 

Iskola és Óvoda (fiú-lány) 

 Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (fiú-

lány)és  Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium 

 Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium Általános Iskola és Óvoda (fiú-lány) 

 Sátoraljaújhely,Új Hely Piarista Tanoda és Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium 

 

Partner szervezetek, szakemberek: 

 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány  

 Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.  

 Piarista Rend Magyar Tartománya (továbbiakban Piarista Tartományfőnökség) 

 Gacsó Adrienn okl. neveléstudomány-szakos bölcsész, konduktor pedagógus, utazó gyógype-

dagógus 

 

Kapcsolódó szervezetek, közösségek: 

 Segítő Háló szakmai kör: mely elsődlegesen egyházi - kiemelten a szerzetesi - fenntartású - 

oktatási-nevelési intézmények segítő munkakörben dolgozó munkatársai, vagy az ilyen fela-

datokat is ellátó pedagógusai számára nyújt konzultációs teret, ad szakmai megerősödést. 

Megnyitja az egymástól való tanulás lehetőségét, és egyúttal megalapozza, hogy egymásnak - 

s ezáltal az intézményeknek - konkrét segítséget tudjanak nyújtani. 

 Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 

 Boldogasszony Iskolanővérek 

 Kiszombori Nagyboldogasszony Plébánia 

 Határtalan Szív Alapítvány – „A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház 

 EMMI Budapesti Javítóintézete 

 Pesterzsébeti Önkormányzat Humán Szolgáltatások Intézménye 

 

 

d) Hogyan valósult meg 

 

A pályázati program megvalósítását több szintű és több lépésre bontott tájékoztatással, igényfelmé-

réssel, együttműködésbe történő bevonással biztosítottuk: 
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 Igazgatók tájékoztatása: A fenntartó által havi rendszerességgel szervezett igazgatói ta-

lálkozókon 2018 októberében és novemberében az összes intézményünk vezetője tájé-

koztatást kapott a pályázati programról, céljairól, ütemezett tevékenységeiről valamint a 

kapcsolódás lehetőségeiről.  

 Iskolapszichológusok tájékoztatása és bevonása: A piarista iskolapszichológusokat szin-

tén rendszeres, hathetenként ismétlődő szakmai napjain folyamatosan tájékoztattuka 

KÖSZI projekt indításáról és haladásáról. A tanévkezdő októberi találkozáskor ismertet-

tük a KÖSZI program célkitűzéseit. Egyúttal kértük az iskolapszichológusok aktív részvé-

telét  intézményeik igényfelmérésében, a projekt célkitűzéseihez kapcsolódó, intézmé-

nyeikben tapasztalt helyzetek áttekintésében, az intézményi projektindító napok előké-

szítésében, és megvalósítás későbbi programszervezésében. Emellett kértük a megvaló-

sított programokról rendszeres értékelő visszajelzéseiket is. 

 Gyermekvédelmi felelősök tájékoztatása és bevonása: A piarista intézmények gyer-

mekvédelmi felelősi számára a tartományfőnökség évente két alkalommal szervez 

szakmai napot. A 2018-2019-es tanév kezdetén októberben került erre sor. Kapcsolódá-

sukat elsődlegesen a diagnosztikus feltárásban kértük.  Az októberi találkozó kiemelt 

témája volt a KÖSZI projekt célkitűzéseinek és tervezett programjainak ismertetése, és a 

gyermekvédelmi felelősök által észlelt intézményi helyzetkép áttekintése, különös tekin-

tettel az iskolai zaklatás, a gyermekek közötti bántalmazások, a családok és az iskola 

kapcsolata szempontjából.  

 Diákönkormányzatok tájékoztatása: Piarista Tartományfőnökség minden tanévben két 

alkalommal rendezi meg a Tartományi Diákönkormányzatok Találkozóját. 2018 novem-

berében került sor a tanév első találkozási alkalmára, ahol részletesen tájékoztattuk a 

DÖK vezetőket és a jelen lévő pedagógusokat a KÖSZI program célkitűzéseiről, tartalmá-

ról. Kértük az információk továbbítását, az iskolai Diákönkormányzat tágabb körének tá-

jékoztatását. 

 Piarista Szülői Kör tájékoztatása és bevonása: A Tartományfőnökség 2016 óta tanéven-

ként két alkalommal hívja össze az intézmények szülői közösségeinek képviselőit. A 

2018-2019 tanév őszi találkozóján részletes tájékoztatást adtunk a szülőknek a KÖSZI 

programról, célkitűzéseiről, tervezett programjairól. Külön kitértünk a tervezett diák kor-

társ segítő képzésre. A tavaszi találkozón beszámoltunk visszajelzésüket kértük a képvi-

selt intézményeikben megvalósult programokról, tájékoztattuk a tervezett nyári csalá-

dos táborról. Meghívott előadónk megosztotta többéves tapasztalatát a családok közös 

táborozásának értékeiről, élményiről. Mindkét alkalommal kértük a jelen lévő szülőket 

az információk továbbítására a képviselt intézmény vezetése és tágabb szülői közössége 

felé. 

 Segítő Háló szakmai kör tájékoztatása és bevonása: A Piarista Tartományfőnökség a  

TÁMOP-3.1.17-15-2015-0005 „1 ház, 7 rend, 1 küldetés”című pályázati program kereté-

ben hozta létre, és azóta is gondozza a Segítő Háló szakmai kör – hálózatot.  Fennmara-

dását és a szakemberek együttműködését évi két alkalommal szervezett szakmai találko-

zókkal-, kommunikációs felület biztosításával mozdítja elő. A tanév során szervezett 
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szakmai napokon részletes tájékoztatást adtunk a pályázat célkitűzéseiről, haladásáról, a 

nyitott – nem csak piarista intézmények számára biztosított – programok elérhetőségé-

ről, teret nyitva a pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó intézményközi együttműködé-

seknek is. 

 

Projektindító napok és programszervezés a piarista intézményekben:    

Az intézmények külön-külön projektindító napokon szereztek tudomást a KÖSZI program célkitűzése-

iről, ütemezéséről, a projektben tervezett tevékenységekről (tematikus napok programkínálata, kép-

zések formái és témakörei, a nyári tábor terve, az elindított tevékenységek fenntartást megalapozó 

együttműködések kialakítása). Minden intézménynek lehetősége nyílt a széles kínálati palettáról az 

igényeihez szabottan és szervezeti életritmusához igazított ütemezésben kiválasztania a számukra 

megfelelő programokat. Néhány intézményben az igazgató által megbízott kapcsolattartó személy 

segítette a helyi szervezési és programalakítási folyamatot, aki a közösségek (diákok, pedagógusok, 

szülők, helyi szervezetek) bevonásában is aktívan részt vállalt. Más intézmények az egyes programok 

helyi megszervezésében nyújtottak segítséget. 

III. Eredmények bemutatása 
 

Tematikus napok 

 
A program egyik legnagyobb vállalása volt, hogy a piarista intézményekben tanuló diákok és szüleik, 

tanáraik, valamint a Piarista Rend Magyar Tartományához kapcsolódó Segítő Háló tagjai számára 

szakmai rendezvényeket szervezzünk a biztonságos iskola, a bűnmegelőzés témájához kapcsolódóan, 

a közösségépítés célkitűzését is szem előtt tartva. E programsorozatot tematikus napok keretében 

valósítottuk meg. A pályázatban vállalt tervek 4200 fő elérését célozták, amely egy rendkívül ambici-

ózus terv volt. Sajnos a megvalósítás során nem sikerült elérnünk a tervezett létszámot, viszont a 

program végére összesen 3247 fő vett részt a KÖSZI projekt tematikus napjain. Az alábbi összesítés-

ben bemutatjuk, hogy mely intézményekben milyen szakmai tartalommal vettek részt diákok és fel-

nőttek a kiemelkedő színvonalú szakmai eseményeken. 

 

Intézmény Tematikus napok tartalma Résztvevők 
létszáma 

Piarista Gimnázium, Általános Isko-
la és Óvoda 

Mosonmagyaróvár 

internetbiztonság; drog prevenció; művé-
szetterápia; kutyás foglalkozás; különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek az osztály-
közösségben; diákszínházi előadás és mű-
helyfoglalkozás 

1446 fő 

Kossuth Lajos Középiskolai Piarista 
Kollégium 

kapcsolati bántalmazás; különleges bánás-
módot igénylő gyermekek az osztályközös-

50 fő 
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Sátoraljaújhely ségben 

Kecskeméti Piarista Gimnázium, 
Kollégium, Általános Iskola és Óvo-

da 
Kecskemét 

internetbiztonság; online játékok bűvöle-
tében; meseterápia; mondásválasztás; 
resztoratív konfliktuskezelési technikák 
gyakorlata; gyermek pszichodráma 

254 fő 

Piarista Gimnázium 
Budapest 

internet és adatbiztonság; diákszínházi 
előadás és műhelyfoglalkozás; etikus vállal-
kozás; konfliktuskezelés az osztályban 

168 fő 

Gödi Piarista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és Kollégium 

 

online veszélyforrások; konfliktuskezelés; 
bántalmazás szereplői (áldozat, bántalma-
zó, tanú) 

29 fő 

Piarista Gimnázium és 
 Kollégium 

Vác 

diákszínházi előadás és műhelyfoglalkozás; 
a biztonságot nyújtó férfi; resztoratív konf-
liktuskezelési tréning 

299 fő 

Piarista Általános Iskola, Gimnázi-
um, Kollégium és Boldog Donáti 

Celesztina Óvoda 
Nagykanizsa 

 

internetbiztonság; kutya asszisztált terápia; 
élménypedagógiai kalandnap 

566 fő 

Dugonics András Piarista Gimnázi-
um, Szakközépiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium 

Szeged 

online játékok bűvkörében 13 fő 

Piarista Rend Magyar Tartománya 
Budapest 

 
helyi- és a kapcsolódó szervezetekkel 

együttműködésben történő 
szervezésbenill. helyszínen 

online iskolai zaklatás; DeShame projekt 
bemutatása, konfliktuskezelés osztálykö-
zösségben, resztoratív technikák tréning; 
mondásválasztás, kutya-asszisztált foglal-
kozások; internetbiztonság; sakkprogram; 
biztonságos játék csoportban, iskolában; 
digitális kaland; tapasztalati reflexiók; me-
seterápia; biztonságos iskola - jelzőrend-
szer, mondásválasztás – tanórai foglalko-
zás, biztonságos szórakozás; biztonságos 
közlekedés 

422 fő 

ÖSSZESEN 3247 Fő 

 

Képzések 

 

A pályázatban 3 féle képzés megvalósítását terveztük, amelyek során összesen 76 fő képzését vállal-

tuk.  

A pedagógus továbbképzésben a tervezett 16 fő helyett, összesen 2 féle képzéssel, három alkalom-

mal 42 fő képzését valósítottuk meg. A továbbképzéseket „Békés, biztonságos iskolák” és „Iskolai 

bántalmazás kezelésének protokollja” – témákban szerveztük. 
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A kortárs segítő képzést mind diákok, mind felnőttek számára megszerveztük, itt viszont a tervezett 

40 fő helyett csak 28 fő képzése valósult meg. 

A World café módszertani képzésünket két alkalommal tartottuk meg, a vállalt 20 fő helyett össze-

sen 24 fő részvételével. 

A módszertani képzésnek köszönhetően egy helyszínen a képzésen résztvevő szakemberek megszer-

veztek és lebonyolítottak egy world café alkalmat az alábbi kérdések mentén: 

1. Mi kell ahhoz, hogy jól érezd magad a munkahelyen? (segítő kérdés: Mi tehetnek ezért kollégáid?) 
2. Hogyan tehetnénk hatékonyabbá a közös esetmenedzser-családsegítő gondozást? 
3. Milyen segítség lenne jó az esetkezelésben, a mindennapi munkában? 
 
Az alábbi táblázatban a képzésekkel kapcsolatos adatokat mutatjuk be, amely végén megállapíthat-
juk, hogy a tervezett létszámot, összességében bőven túlteljesítve (94 fő) valósítottuk meg. A képzé-
sek tartalma és magas színvonala minden esetben visszaigazolást nyert a résztvevők által. 
 

Képzés címe Időpont Óraszám Résztvevők létszáma 

Békés, biztonságos iskolák 2019. április 17. 5 óra 18 fő 

Diák kortárs segítő képzés 2019. június 17-19. 30 óra 15 fő 

Felnőtt kortárs segítő képzés 2019. augusztus 16. 8 óra 13 fő 

World café módszertani felké-
szítő képzés (1) 

2019. augusztus 23. 5 óra 11 fő 
 

Iskola bántalmazás kezelésé-
nek protokollja (1) 

2019. augusztus 23. 2 óra 11 fő 

World café módszertani felké-
szítő képzés (2) 

2019. augusztus 29. 5 óra 13 fő 

Iskola bántalmazás kezelésé-
nek protokollja (2) 

2019. augusztus 29. 2 óra 13 fő 

ÖSSZESEN 94 fő 

 

Szupervízió 

 

A szupervíziós folyamatot a KÖSZI projektet bonyolító stáb tagjai számára biztosítottuk, annak érde-

kében, hogy hatékony együttműködés keretében valósíthassuk meg a teljes programot. Összesen 5 

alkalmat bonyolítottunk le, amelyen változó létszám mellett, a stábban történő változásokat követve 

vettek részt a projektet megvalósító munkatársak. 
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„Pályázat a pályázatban” 

 

A KÖSZI – Közösségi szemléletformálás az iskolában és azon túl – projekt keretében a Piarista Alapít-

vány pályázatot hirdetett meg a pályázat megvalósításának során lezajlott eseményeken résztvevők 

körében. 

 

A pályázaton bármely korosztály képviselője részt vehetett az alábbi kategóriákban: 

- fotó/videó 

- rajz/poszter/montázs 

- novella 

- vers 

- reflexió 

A pályázat témája a KÖSZI projekt által lezajlott szemléletváltás bemutatása,az események egyénre 

illetve közösségre gyakorolt hatása, a folyamat által teremtődött érzések, élmények, megértések, és 

kapcsolódások bemutatása.  

Azt reméltük, hogy bemutatásra kerülnek az egymás és a közösség felé való felelősségérzet alakulá-

sában való elmozdulások, a figyelem szerepének és jelentőségének fejlődései, jelentőségének tuda-

tosulásai.  

 

A pályaművek értékelését a Piarista Alapítvány és a Piarista Tartományfőnökség munkatársaiból álló 

háromfős bizottság végezte. A bizottság minden benyújtott pályaművet emléklappal jutalmazott és 

három kategóriában adományozott könyvjutalmat: 

 KIEMELTEN DÍJAZOTT kategóriába sorolt 4 pályaművet 

 DÍJAZOTT kategóriába sorolt 8 pályaművet 

 KÖZÖSSÉGI KÜLÖNDÍJ –ban2 intézmény tanuló- és pedagógus közössége részesült 
 

A díjazás részletei a Piarista Alapítvány honlapján megjelent tájékoztatóban olvashatóak. 

 

 

Ezen a helyen a díjazott pályaművekbe nyújtunk betekintést: 

 

- rajz/poszter/montázs - kategóriában benyújtott és díjazott 9 rajz bemutatásával 

 

- reflexió – kategóriában benyújtott pályázatok ill. részleteik közlésével 
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Élő Krisztina: A tanév legjobb pillanata 

 

 

 

 

Kocsis Alexander: Biztonságos nyár 
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Péntek Zalán: Érzékenyítés 

 

 

 

 

Putz Maja: Kutyás bemutató 
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Babos Lenke: Csili keres 

 

 

 

 

Fenes Anna: Kutyás bemutató 
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Gál Kincső: Kutyás bemutató 

 

 

 

 

Nagy Molnár Bence: Kutyás bemutató 
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Stergerits Kristóf 

 

*** 

Reflexió kategóriában szöveges mű a díjazottak között egy nagykanizsai szülőtől: 

Felelősségvállalás bemutatása egy kutyás foglalkozáson keresztül 

 

2019. május 25-én vettem részt gyermekemmel és férjemmel Koller Rita vezetésével tartott kutyás 

foglalkozáson, melynek témája a társas kapcsolatok elmélyítése, összehangolása volt a négylábúak 

segítségével.  

Gyermekemmel már korábban is vettünk részt kutyás foglalkozásokon másik óvodai intézmény, illet-

ve a Halis István Városi Könyvtár szervezésében. Fontosnak tartottam, hogy gyermekem minél ko-

rábban tapasztalja meg azt a tudatosságot és felelősségvállalást, mely egy-egy ilyen foglalkozás elen-

gedhetetlen velejárója a kutyával történő ismerkedés, játszás mellett. Játékos formában tapasztalhat-

ja meg a másokért érzett és vállalt felelősségtudatot.  

A foglalkozás kinti helyszínen zajlott, mely számomra meglepetés volt, ugyanis a korábbi programo-

kon bent vettünk részt. Továbbá meglehetősen meleg is volt és a délutáni időpont - melyet sok ko-
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rábbi program előzött meg – kissé megterhelő volt, így elmondhatom, hogy gyermekemnek figyelmét 

megtartani és a feladatokban folyamatos lelkesedést mutatni komoly feladatot jelentett.  

A foglalkozás első eleme a bemutatkozás volt gyermek és kutya között, mely arra volt hivatott, hogy 

ráirányítsa a figyelmet az emberek közötti kommunikációra üdvözlés, bemutatkozás esetén is. Ki-

hangsúlyozva a tekintet megtartását és a határozott, barátságos és nyílt fellépést társunkkal szem-

ben. Ebben a feladatban megismerkedhettünk Dióval, a terápiás kutyával. 

A bemutatkozást követte a „Csináld, amit a kutyus!”feladat. Ez jó alkalmat nyújtott arra, hogy a gye-

rekek megtapasztalják térbeli tájékozódási képességeiket, a testrészek pontos felismerését, valamint 

tudatos használatát. Az ölelés, pacsi adás és kéz a kézbe tétel párhuzamba lett állítva kutya-gyermek, 

és gyermek-szülő vonatkozásban is, így lehetőség nyílott az érzelmek őszinte kifejezésére és kimuta-

tására, továbbá a gyermek-szülő, gyermek-állat kapcsolat erősítésére, összhang megteremtésére. 

Ezt követte a babzsákos feladat. Itt a figyelem megtartása és differenciálása jelentette az igazi kihí-

vást a gyerekek számára. A gyerekeknek egyszerre kellet figyelni a babzsákra, hogy le ne csússzon a 

fejükről, hogy rá ne lépjenek a kutyára és hogy hová érkezzenek meg. A szülő felelőssége abban nyil-

vánult meg, hogy gyermekét megfelelően irányítsa, illetve hogy saját pozícióját el ne hagyja. További 

pozitív hatása a feladat elvégzésének az önállóság fejlesztése volt.  

Következő feladatban Rita arra kérte a gyerekeket, hogy mosdassák meg a kutyát, nyissanak képze-

letbeli kutyamosodát. Itt a fő hangsúly az érzékelésre, azon belül a tapintásra esett. Igazán érdekes 

volt megfigyelni azt is, hogy a gyerekek hogyan próbálják beazonosítani saját magukon a kutyán meg-

tapogatott, „megmosott” testrészeket. Ismereteiket bővítette a kicsi kutya-nagy kutya közötti - mé-

retből adódó - különbségek észlelése és tudatosítása.  

Majd elérkeztünk a számomra kevésbé kedvelt feladathoz, melyben a gyerekek a kutyust hajgumikkal 

díszítették fel. Bennem azok a gondolatok kavarogtak, hogy ez nem méltó egy állathoz és szegény 

csak eltűri, elviseli az adott helyzetet. A gyerekek viszont annál lelkesebben díszítették fel a négylá-

bút. Igazán kreatívnak bizonyultak a lehetséges testrészek megtalálásában, ahová a hajgumi még 

felhelyezhető. Véleményem szerint fontos, hogy a gyerekek megtapasztalták, hogy egy másik lényhez 

kedvesen fordulunk, és nem okozunk számára kellemetlenséget. Rita az aggályommal kapcsolatban 

elmondta, hogy kutyája teljes békében tölti idejét, míg ezen feladat zajlik, számára az semmilyen 

kellemetlenséggel nem jár.   
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Ezután következett a „csipeszelős” feladat, melyben a gyerekek először az asszociációs készségüket 

gyakorolhatták azáltal, hogy a földről felvett csipesz színét valamilyen dologhoz hasonlították. Kisfiam 

elmésen megjegyezte az általa felvett piros csipeszről, hogy „piros, mint a csipesz”. Megvallom, ez 

mosolyt csalt az arcomra. Majd ezt követően a csipeszt elhelyezték a kutyuson, ezáltal fejlesztve a 

finommotoros készségüket.  

Végül következett az elköszönés, ahol a gyerekek és a szülők elbúcsúztak a kutyustól. Gyermekem 

ekkorra már kellően elfáradt, azonban egy újabb tartalmas élménnyel lett gazdagabb.  

Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a foglalkozásnak, mert szülőként is mindig tanulok, ta-

pasztalok valami újat. Jelen esetben az összetartozás érzése, az elköteleződés, a türelem, a játékos-

ság, a móka, a tudatosság és a teljes bizalom ember és állat között fogalmak kavarogtak a fejemben a 

foglalkozás elteltével.  

Rita magabiztos, gyakorlott fellépése biztosította a nyugodt légkört, melyben a feladatok zajlottak. 

Figyelemmel kísérte a csoport aktivitását és érdeklődését, így a feladatokat az aktuális érzelmi és 

fizikai állapothoz igazította, rugalmasan kezelte azt. Tekintettel volt a kutya szükségleteire és állapo-

tára egyaránt. A kutyus teljes bizalommal fordult gazdája felé, minden feladatot örömmel és teljes 

odaadással végzett. Viselkedése, magatartása ösztönzőleg hatott a csoportra és hamar elnyerte a 

gyerekek bizalmát. Így természetes közegben teremtődött meg a gyerekek és szüleik között egy gon-

doskodó, szeretetteljes légkör, mely az egymásra, társainkra való odafigyelést is hatványozottan 

előmozdította.  

Véleményem szerint a jövőben is hasznos volna hasonló foglalkozások beiktatása az óvodai- és iskolai 

életbe, mert rövid idő alatt nagyon pozitív hatást tudunk a gyerekekből kiváltani egy élőlény tevé-

keny részvétele által. Fokozódik a gyerekekben a felelősségtudat, egymás iránti tolerancia, az 

együttműködő készség és a minőségi kommunikáció.  

Marton Zsófia, szülő 

 

Részletek két további, reflexió kategóriában benyújtott és díjazott– a „Lépésváltás – Sakk vagy nem 

sakk?” c. programról készített – pályaműből: 
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Sakk-köri foglalkozás 

„ Ez a sakk élmény pedagógiai program 3 alkalomból állt. Ez a 3 alkalom három különböző sakki té-

mára volt felosztva, az alábbiakra: Előkészület (kezdés), középjáték és végjáték. Kezdjük is a Kezdést: 

Ebben a részben azt hittem, hogy csak kilépek, és az a kezdés, na de sokféle kezdés van, aminek lé-

nyege is van. Ezzel az előkészülettel megtudjuk, hogy mi a számunkra a leghasznosabb. A Középjáték: 

Ebben megtudtam, hogy mit is a legfontosabb birtokolni, úgy, mint a fociban is, a középpályát, a 

Centrumot. … ha mi uraljuk, akkor az ellenfélnek kerülnie kell. Végjáték… a különféle sakk-adásokról 

és matt lehetőségekről szólt. … Azt is megtudtam, hogy a sakk az sport, és ha belegondolok, igaz is, 

mert ugyanúgy benne van a versengés, győzelem és a veszteség, van benne stratégia és áldozathoza-

tal, ami más sportokra is jellemző. Szóval még egyszer köszönöm,hogy részt vehettem a foglalkozá-

son, mert rádöbbentem arra, hogy a sakk egy eléggé hasznos és izgalmas játék, alig várom a követke-

zőt!” 

 Bomlász Roland tanuló 

 

Sakkoktatási foglalkozások 

„A nyár folyamán 3 alkalommal sakkoktatási foglalkozások voltak intézetünkben, melyet külső mun-

katársak tartottak. Ezzel kapcsolatos észrevételeimet gyűjtöttem össze. A foglalkozások hasznosak 

voltak, a tanulók fejlődtek sakktudásban…. 

A játékelemek fogalmait – mint megnyitás, középjáték, végjáték, figurák lépései, figurák értékei – 

megértették a tanulók. Saját játékuk folyamán elég jól tudták alkalmazni. … 

Sok idejük volt a szabad, kötetlen játékra egymással. Ez alatt kaptak oktatói segítséget, magyarázatot 

az egyes lépésekhez, iránymutatást. … 

Köszönjük még egyszer a hasznos munkát! Reméljük lesz folytatás!” 

 Albert János pedagógus 
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IV. Intézményeink és szakembereink élményei a pályázatról 

 

A program keretében 37 felkért külső szakember, valamint 6 tartományfőnökségi munkatárs került 

bevonásra a tevékenységek kidolgozása és a programok tartalmi megvalósítása során. 

Néhány eseményről és megvalósulásukról színes összefoglalóban számolunk be:   

Két piarista iskola KÖSZI – koordinátorának tanulmánya a  résztvevői élményt, közösségi tanulást és 

tapasztalatot, a program által az iskola számára nyújtott értékeket tárja elénk.  

Öt további tanulmány öt külső szakember tapasztalat-összegző visszaemlékezése a programjáta 

fogadó intézményekhez, csoportokhoz érzékenyen formáló foglalkozásvezető szemszögéből nyújt 

betekintést a programok eseményeibe, segítve egyúttal az eseményeken túl is tekinteni – felhívva a 

figyelmet azoknak a pályázat célkitűzéseit szolgáló tartalmi vonatkozásaira, pedagógiai hatására. 

 

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Mosonmagyaróvár - Héder-

vár 
 

Fitus Szilvia, osztályfőnök, KÖSZI-koordinátor 

A pályázat megvalósításának első lépése egy közös találkozással kezdődött Mosonmagyaróváron. A 

Piarista Tartományfőnökség munkatársai elénk tárták a tender nyújtotta lehetőségeket. Ezen a be-

szélgetésen képviselte magát a Szülői Választmányunk, a diákbizottságunk elnöke és helyettese, az 

iskolánk vezetői, munkaközösség vezetői. A szülők, a gyerekek, a pedagógusok részéről azonnal meg-

fogalmazódott az igény, hogy megtanuljunk együtt fejlődni, előítéletek nélkül gondolkodni, közösen 

alkotni, másokon segíteni. Az első konzultáción látszott a lelkesedés, a projekt iránti igény, hogy a 

gyermekeink életébe jelentkező problémákat, érzelmi konfliktusokat, nehézségeket feltárjuk, és 

megoldási lehetőségeket tanítsunk nekik. 

Ez a lendület, tenni akarás, buzgóság az egész projekt munkafolyamatát jellemezte, kitartott év végé-

ig. Sőt egyes programok iránt igény merült fel a későbbi folytatásra is, az iskolai élet folyamatába 

történő beépítésre. 

A második egyeztetés alkalmával már konkrét elképzelésekkel érkeztek a diákok küldöttei, melyek 

sok esetben a pedagógusok és a szülők gondolatainak metszetét alkották. A pályázaton belül megva-

lósuló számos program lehetőséget biztosított arra, hogy az iskola összes diákja (mosonmagyaróvári 
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és hédervári) és az érdeklődő szülők is megtalálják azokat az alkalmakat, melyek segítik őket szemé-

lyiségük fejlődésében, hogy általuk új ismeretekkel gazdagodnak. 

A családok részéről releváns koncepció volt, hogy gyermekeik az internetbiztonság témájában gyara-

pítsák tudásukat, szakemberrel beszélhessék meg kérdéseiket, az ő irányításával vitassák meg tapasz-

talataikat. Így érkezett iskolánkba a tender keretében dr. Baracsi Katalin internetbiztonsági szakértő. 

14 osztály, 263 diák és számos pedagógus beszélgetett a biztonságos internetezésről, a közösségi 

média használatáról, a vloggerekről.  Olyan információt szereztünk a gyerekek internet használati 

szokásiról, amelyeknek idáig nem voltunk a birtokában. Megtudtuk, hogy milyen youtube videókat 

néznek tanulóink, milyen netes játékokon játszanak, ezeken keresztül hogyan ismerkednek, hogyan 

kommunikálnak egymással. Megtapasztaltuk, hogy már 8-9 évesen komoly ismeretekkel rendelkez-

nek a témában, de nincsenek tisztában annak veszélyeivel. 

A szülők egy interaktív előadás keretében cseréltek eszmét a veszélyekről, ezek felismeréséről, a 

megelőzésükről.  

A téma iránti hatalmas érdeklődés tanulsága, hogy foglalkoznunk kell az internet folyamatosan bővü-

lő világával, annak megfelelő használatával. Célunk, hogy ezeken az órákon szerzett ismereteket, 

prevenciós gyakorlatokat, tapasztalatokat a későbbiekben is kamatoztatni tudjuk osztályfőnöki órá-

kon, iskolán kívüli programok keretében. 

A kollégák számára talán a legnagyobb kihívást jelenti a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

integrálása az osztályokban. Rendkívüli örömmel fogadtuk, hogy lehetőségünk volt szakemberektől 

tanulni, általuk vezetett órákat megfigyelni, velük szakmai konzultációt folytatni.  

Két alkalommal is foglalkoztunk a témával. Egyszer a helyi nevelési tanácsadó szakembere Marko-

vicsné Alföldi Gabriella tartott érzékenyítő órákat 6 osztályban 158 gyereknek. Mind az általános 

iskolások, mind a gimnáziumi tanulók bepillantást kaptak a másság megértésébe, elfogadásába, a 

segítségadás lehetőségeibe.  

A másik rendezvény egy alsós szakmai nap volt, ahol Gacsó Adrienn gyógypedagógus és Végh Szilvia 

pszichopedagógus által az Asperger-szindróma és az ADHD tüneteivel ismerkedtünk, ezekkel a hátrá-

nyokkal küzdő gyerekek beilleszkedését segítő módszerekkel, tanácsokkal gyarapodtunk. 

Bemutató órán láthattuk a fejlődési zavarral küzdő gyerekek integrálását, kezelését. Számos gyakor-

lati tanáccsal, játékokkal, alkalmazható módszerekkel gazdagodtunk a délelőtt végére. 

Úgy érzem ez a szakmai délelőtt az alsós kollégáknak rendkívüli lehetőséget nyújtott, hogy a hétköz-

napokban, a mindennapi életben könnyebben megértsék és kezeljék a fejlődési zavarral küzdő gyer-

mekeket, hogy az osztályaik kerek egésszé tudjanak válni, ne legyenek kirekesztett, perifériára szorult 

tanulók a csoportjaikban. Mivel a pedagógusoknak is szükségük van arra, hogy munkájukban meg-

erősítést; elakadásaikban, gondjaikban segítséget kapjanak, fontosak ezek a professzionális beszélge-

tések, tanulási folyamatok. Jó lenne ezt évenként esetleg más-más téma köré felépíteni és megismé-

telni. 
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Iskolánk diákbizottsága, amikor átnézte a KÖSZI által ajánlott programokat, lehetőségeket egyönte-

tűen arra szavazott, hogy szeretnének a témában diákszínpadi előadást nézni és utána azt kis cso-

portokban feldolgozni. Az ő kívánságukat is sikerült a pályázat segítségével megvalósítani. 7-11. évfo-

lyamos tanulóink, összesen 234-en nézték meg a nagykanizsai diákszínpad által bemutatott Kövek 

című előadást. Ezt a bemutatót szabadtéren szerettük volna megrendezni, de sajnos az időjárás köz-

beszólt, így az előadás kezdete előtt kénytelenek voltunk egy nagyobb terembe berendezkedni. Tanu-

lóink hatalmas szeretettel fogadták a nagykanizsai diákokat, akik színjátékukkal elgondolkodtatták 

őket. A hiba vagy bűn témája a felnőtt embert is mélyen érinti, diákjaink sem tudtak közömbösen 

reagálni a színdarabra. A kiscsoportos feldolgozást szakemberek segítették. A diákok által készített 

plakátokon rengeteg érzelem jelent meg, kulcsszavaik: félelem, érzékenység, ijedtség, ártatlanság, 

bűntudat, manipulálhatóság, kétségbeesés, vétkes. 

Három osztályunk közössége művészetterápia segítségével épülhetett. Mondásválasztás fejlesztette 

a gyerekek vitakultúráját, a nyilvános beszéd gyakorlását. Az osztályban teremtett bizalmi légkör nyi-

tottságra, bátor kiállásra, szabad önkifejezésre, közös kreativitásra ösztönözte a tanulókat.  Az okta-

tás színesebbé és élményszerűbbé tételének egy lehetőségét figyelhettük meg mi pedagógusok. 

Számos ötletet vihettünk magunkkal, melyeket később beépíthetünk a munkánkba. 

Alsó tagozatosaink a pályázat keretében egy háromnapos rendezvénysorozattal zárták a tanévet, 

mely az utcai biztonság témájához illeszkedett.  

Először a helyi rendőrségre látogattak el az osztályaink, ahol a rendőri munka megismerése mellett 

drogprevenciós előadáson is részt vettek az életkori sajátosságaiknak megfelelően. A szakemberek 

beszélgetés és rövid videók által világítottak rá a függőség (alkohol, drog, számítógép, okostelefon) 

veszélyeire. Ezeket az előadásokat is olyan biztonságos légkör, oldott hangulat jellemezte, melyben a 

gyerekek őszintén megnyíltak, bátran tettek fel kérdéseket, okos konklúziókat fogalmaztak meg. 

Következő alkalommal hozzánk jöttek a rendőrségi előadók, akik a nyár veszélyeiről beszélgettek 

interaktívan a tanulókkal, melyet egy korosztályonként lebonyolított kerékpáros verseny zárta az 

udvaron. Ebben a projektben a hédervári tagiskolánk is bekapcsolódott. Rengeteg diák érkezett az-

nap kerékpárral iskolába. Akiknek nem sikerült bicajt hozniuk, de szerették volna összemérni tudásu-

kat a többiekkel, ők sem maradtak ki a versenyből, hisz tanulóink kölcsönadták egymásnak kétkere-

kűjüket. Nem is a győzelem volt a legfontosabb céljuk a gyerekeknek, hanem a segítségadás, a szur-

kolás, az egymás bíztatása.  Hatalmas sikert aratott a gyerkőcök és a pedagógusok körében is ez a 

délelőtt, bízunk benne, hogy a rendőrkapitánysággal kialakított együttműködésünk lehetővé teszi, 

hogy a jövő tanévben is megrendezzünk egy hasonló délelőttöt a tanulóink számára. 

A harmadik napon a Vám- és Pénzügyőrség munkájába nyertünk betekintést egy munkakutyás be-

mutató segítségével. Chili, a fekete labrador tudását, bámulatos akaraterejét, önmegtartóztatását, 

fegyelmét mutatta meg nekünk. A gyerekek iránti kedvessége, szeretete, ugyanakkor a munka során 

nyújtott rendezettsége, szigora ámulatba ejtett kicsit és nagyot egyaránt. 



   

 

   

         
 

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

 

BM-18-0080- KÖSZI Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

Így visszagondolva, az elmúlt félév eseményeit összefoglalva csodálkoztam rá arra, hogy mennyi is-

meretet szerezhettünk diákjainkról, önmagunkról, a tanítás-tanulás folyamatáról; mennyi élményt 

élhettünk át a gyerekekkel közösen; mennyi emberi kapcsolatot építhettünk ki a projekt segítségével.  

 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celeszti-

na Óvoda, Nagykanizsa 
 

Sántha Judit, iskolapszichológus, KÖSZI-koordinátor 

Milyen a biztonságos iskola? Ahol a közösség tagjai odafigyelnek, vigyáznak egymásra. Ahol felelős-

séggel tartozunk saját tetteinkért, szavainkért. Ahol, ha bántódás ér minket, van kihez fordulnunk. 

Ahol elfogadnak, megbecsülnek minket. Ahol vannak stabil támaszok. Ahol nőni, épülni, gyarapodni 

lehet. 

2018 őszén találkoztunk a KÖSZI – Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl című pro-

jekt lehetőségével. Az intézményünkben a 2018-19-es tanévben volt helye ennek a projektnek, nyi-

tottsággal fogadta a szervezet. Ugyanis a téma a minket körülvevő környezetben nagyon is aktuális, 

és hat a közösség mindennapjaira. A tantestület körében támogatást nyertek az ilyen irányú, közös-

ség és szemléletfejlesztést szolgálóprogramok amelyek többféle irányból közelítik az iskolai biztonság 

kérdését. 

Ahogy minden hasonló kezdeményezés esetében, Nagykanizsán is egy projektindító találkozóval 

kezdődött a megvalósulás. A résztvevő intézmények mind rendelkeznek egyedi vonásokkal, sajátos-

sággal, ezért volt fontos mindenekelőtt felmérni, hogy nálunk mely témák a legaktuálisabbak, mik 

érdeklik leginkább a diákokat, családjaikat és a tanárokat. 

A 2018. október 16-i projektindító találkozón a tartományfőnökségi munkatársak mellett részt vett az 

intézményvezető, a DÖK képviselete (a DÖK elnök, két tag és a koordináló pedagógus), két kollégiumi 

nevelő, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és a segítő csapat. Ez az alkalom az információ 

megosztást, igényfelmérést szolgálta. Itt elhangzott diákjaink szájából is, hogy látják értelmét ilyen 

programoknak, ugyanakkor a hagyományos elriasztás helyett interaktív, érdekes feldolgozási módot 

várnak, “annak van értelme”. Jómagam is egyetértettem ezzel a gondolattal. 

A találkozást követően intézményünk megkapta a KÖSZI programfüzetet, amelyben javaslati kínálat-

ként különböző programajánlatok kerültek összegyűjtésre. Ezek közül is válogathatott az intézmény.  

Emellett a KÖSZI támogatja az iskolákat körülvevő helyi hálózatokat, törekszik azok bővítésére, így 

helyi szervezésű, kapcsolódó programok megvalósítására is lehetőség nyílt a projekt révén. 
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Intézményünk sokféle korosztályból épül fel. Legkisebbek az óvodásaink, szép számban vannak alsós 

és felsős diákjaink, valamint gimnazistáink. Kollégiumunk szeretettel várja a távolabbról érkező diá-

kokat is. Az intézményi adottságokból következik, hogy más-mást jelent a különböző korcsoportok-

ban a biztonság, amit az oktatási intézmény nyújtani képes. Ebből adódóan a megvalósuló programok 

is a korosztályi jellemzők szerint eltérően alakultak. 

Az egyeztetést, szervezést követő események, megvalósulásuk szerint időrendben az alábbiakban 

kerülnek ismertetésre. 

2019. április 29-30. KÖVEK színi előadás 

A nagykanizsai diákok egy négy tagú drámás csoportja, Mihály Péter színész felkészítésével, komoly 

erőfeszítéssel készült a Kövek című osztálytermi darab előadására. A néző két tizenéves fiatal törté-

netébe nyer betekintést. Egyikük tizenhárom, a másik pedig tizenöt éves. A sulibál ismerik egymást. 

Nem tudni biztosan, hogy mi motiválta őket. Talán unalomból, szeretethiányból, figyelemfelkel-

tésből, butaságból, kalandvágyból, vakmerőségből, betörnek egy raktárba - végül egyszerű 

csínytevésből (vagy nem, ki tudja) köveket dobálnak egy felüljáró tetejéről az alattuk elhaladó 

autókra. Tetteik nem maradnak következmények nélkül... 

A megtörtént esetet feldolgozó színdarabról további részleteket hiba volna itt közölni, érdemes in-

kább megtekinteni a darabot, tehetséges diákjaink előadásában.  

A KÖSZI keretében a drámás diákok két piarista intézményben adták elő a darabot, április 29-én és 

30-án. Tették ezt profizmussal és alázattal. Mindkét helyszínen, először Mosonmagyaróváron, majd 

Vácon, az eltérő életkorú diákokból álló közönség töretlen figyelemmel követte a szemük előtt kibon-

takozó cselekményt. A közönség diákjai korban közel álltak a főhősökhöz, így könnyen tudtak kapcso-

lódni a cselekményhez. A gondolatébresztő színdarab üzenetét ezt követően kisebb csoportokban, 

színház-pedagógiai módszerekkel dolgoztuk fel helyi kollégák vezetésével és a diákok aktív részvéte-

lével. A szereplők hátterét, személyiségét, jövőbeni életútját nagyon sokféleképpen lehetett értel-

mezni, ahogy a hiba-bűn, ártatlanság-felelősség dilemmáit is.  

2019. május 25. Kutyás foglalkozás az óvodában 

Az egy szép szombati napon megrendezésre kerülő óvodai családi nap zárásaként a résztvevők a KÖ-

SZI keretében egy kutyás foglalkozáson vehettek részt. A két órás programot Koller Rita gyógypeda-

gógus, terápiás kutya felvezető, kutyás foglalkozásvezető hozta el intézményünkbe. 

A szakember és négylábú segítői a Göcsej Kutyaklubtól érkeztek. A 1994-ben alakult non-profit egye-

sület 2009 óta állat-asszisztált tevékenységet végző terápiás kutyák vizsgára történő felkészítésével 

és gyakorlati alkalmazásával is foglalkozik, emellett esélyegyenlőségi programok aktív résztve-

vői/támogatói. 

Az óvodai programon közel százötvenen vettek részt. A foglalkozásvezető nem csak a gyerekeket, de 

még a szüleiket is bevonta a játékokba. Voltak például páros feladatok, az óvodások körében a leg-
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népszerűbb talán az volt, amikor színes hajgumikat kellett összeszedniük, majd a kutya testrészeire 

feltenni. Nagyon élvezték a résztvevők. 

A négy csoport egymás után következett, először megismerkedtek a kutyákkal és a foglalkozásveze-

tővel, majd bevonódhattak a foglalkozásba. Több szülő is beszélte a foglalkozás végeztével, hogy a 

jövőben szeretnének kutyát. 

Óriási élményt adott a gyerekeknek, azok, akik előtte féltek a kutyáktól, biztonságos keretek között 

barátkozhattak meg velük, a terápiás kutyák olyan kisgyermeknek is segítenek, akik félénkebbek, 

szorongóbbak.  

A kutyás foglalkozások alkalmasak a különböző tanulási területek/részképességek, a szociális (kapcso-

latteremtés, együttműködés, vezetés – követés, szabálykövetés) és emocionális készségek, képessé-

gek (például érzelmek megélése, felismerése, tudatosítása) fejlesztésére is. 

Június 12-13. Internetbiztonság 

A KÖSZI projektben kiemelt szerepet kapott az internetbiztonság. Így Nagykanizsán is lett tere ennek 

a rendkívül aktuális témának.  

A vendégelőadó Dr. Baracsi Katalin, internetjogász jóvoltából olyan kérdésekkel foglalkoztak a részt-

vevők, mint például, hogyan előzhető meg az online zaklatás, hogyan legyünk tudatos média-

fogyasztók, hogyan védjük meg személyes adatainkat, hogyan használjuk a népszerű alkalmazásokat 

tudatosabban. Az online tér adta határtalan lehetőség mellett a veszélyek, személyes felelősség tuda-

tosítására is sor került. 

A két nap alatt Dr. Baracsi Katalin tíz felső tagozatos és gimnazista osztályban tartott interaktív fog-

lalkozást a diákoknak. 

Június 12-én délután pedig az érdeklődő szülők és pedagógusok is becsatlakozhattak a közös gondol-

kodásba egy nekik szervezett előadáson, mely a “Szülők és gyermekek egyenrangúan az online tér-

ben – tanácsok a digitális mindennapokra” címen került megrendezésre. 

A körülbelül 270 résztvevő hasznos információkkal gazdagodhatott a két nap folyamán, és online 

további kérdéseket is feltehetett az előadónak. 

2019. június 13. Élménypedagógiai kalandnap 

Az együttműködés, a jó kommunikációs képesség olyan szociális készségek, amelyek elengedhetetle-

nek egy jól működő társadalomban, közösségben.  

Ezt szem előtt tartva alakult ki az alsó tagozatos élménypedagógiai kalandnap programja. Az alsó 

tagozat vezetőjével előzetesen együtt gondolkodva, és a helyszínt is feltérképezve Udvardy-Rácz Mik-

lós (7próba Közösségi Kimozdulás vezetője) egy hat órás tematikus élménypedagógiai programot 

hozott alsósaink és a tanítók örömére. A megvalósuláshoz, az állomások levezetéséhez további tíz 

vizsgázott élménypedagógiai tréner járult hozzá igazi lelkesedéssel és profizmussal. A pedagógusok a 
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csapatok kísérőiként résztvevői lehettek a feladatoknak, inspirálódhattak, újabb játékokkal bővíthet-

ték széles tárházukat. A feladatokban használt eszközök pedig a későbbiekben még sokszor előkerül-

nek majd, diákjaink örömére. 

Közel százhatvanan vettek részt a teljes iskolai napot kitöltő programon. A nap közös játékkal indult 

és zárult, összesen 10 állomásból állt a kaland.  

Nyolc feladat mozgásos aktivitást, együttműködést, közös gondolkodást igényelt, kettő pedig a be-

szélgetésről, reflexióról szólt.  

A kaland fontos kelléke volt a pecsétgyűjtő útlevél, amelyben az állomások nevei szerepeltek, ilyenek 

a Tutajos átkelés a tavon, Bugyogó mocsár, Örök hó birodalma, Csillagkapu, Sárkányfölde, Ejtőernyő-

zés, Festészet völgye, Igazgyöngyök tengere, valamint a két beszélgetős állomás: Beszélgetés a liget-

ben és a Piknik a mezőn. Ez utóbbi két állomás lehetőséget nyújtott a diákoknak arra, hogy reflektál-

hassanak a megélt feladatokra, valamint, hogy olyan fontos kérdésekről is szó essen, mint például: mi 

a különbség a bántás és bántalmazás között, mit tennék különböző konfliktusos helyzetekben, miért 

vagyok felelős, kihez fordulhatok segítségért, miért szeretek közösségben lenni, milyen ereje lehet a 

közösségnek? 

Olyan feladatokban vettek részt az alsó tagozatos diákok, amelyekben nem egy győztes van a végén, 

hanem az egész csapat – együttműködve, egymásra figyelve - tud eredményre jutni, a siker közös. A 

csapatok különböző életkorú alsós diákokból alakultak. A kisebbek és nagyobbak összefogva tudták 

teljesíteni a feladatot. A gyerekek megélték a játékok során, hogy milyen szerepeik vannak a közös-

ségben, hogy tudnak ők maguk támogatni, hogyan tudnak segítséget kérni, milyen együttműködve 

elérni a kitűzött célt. Mindezt örömmel és játékosan. Ezek rendkívül értékes tapasztalatok. 

Amint az látszik az idén megvalósult programok sokszínűségében, a KÖSZI projektnek Nagykanizsán 

sikerült reagálni az összetett intézmény eltérő igényeire. A programokban résztvevők, és így kiter-

jesztve az egész közösség sokat profitálhatott a projektnek köszönhetően. Emellett a KÖSZI céljaként 

a szemléletfejlesztő funkciót is betöltötte, hiszen sok olyan lehetőséggel, információval találkozhattak 

a közösség tagjai, amelyek akár újszerűek is lehettek, inspirálóan hathattak. 

Köszönjük a megvalósulást szolgáló szakemberek, kollégák, szervezők és résztvevők munkáját, lelke-

sedését, aktív jelenlétét, egymásra figyelését. 

Az egyéni és csoportszintű felelősségvállalás elengedhetetlen az osztályban, az iskolában, a munkahe-

lyen, és a magánéletben. Csak így tud egészségesen, éltetően működni egy közösség. A felnőttek 

pedig mintául szolgálnak a felnövekvő generációnak. 

Kívánom, hogy azok a közösség javát szolgáló pozitív folyamatok, amelyek a 2018/2019-es tanévben 

az intézmény vezetőségének és tantestületének támogatását élvezve jellemezték iskolánkat, a jövő-

ben is tudjanak folytatódni. 
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Koller Rita kutyás foglalkozás vezető  - Háromszoros KÖSZI 

 

Koller Rita vagyok, gyógypedagógus, terápiás kutya felvezető, kutyás fog-

lalkozásvezető.  

A KÖSZI program keretében három lehetőséget is kaptam, hogy kutyás fog-

lalkozások által új utakat, gondolatmeneteket nyissak meg a résztvevők gondolko-

dásában, lelkében. A hangsúly mindhárom alkalommal a társas kapcsolatokon volt, 

de más- más kontextusban, ezáltal más volt a cél, s a feladat is. Mivel ezek a foglalkozások „bemuta-

tó” jellegűek voltak, igyekeztem változatos, mindenki számára érdekes feladatokat összeválogatni. A 

feladatoknak leginkább a funkciójellege az, ami rögtön észrevehető, a mélyebb érzelmi mondanivaló-

ra, ilyen esetekben sajnos nincs lehetőség. Aki fogékony rá az biztos, hogy tovább gondolta a megélt 

élményeket, de bízom benne, hogy mindenki vitt haza valamit a csomagjában.  

Minden foglalkozás elején bemutatkozom, bemutatom a kutyám/kutyáim – akik közül Dió terápiás 

kutya, Sammy még tanuló –, elmondom hogyan kerültünk mi ide, milyen kompetenciáink vannak, s 

azt is, hogy a foglalkozások során a kutyákkal semmi olyasmi nem történik, ami számukra kellemet-

len, netalántán fájdalmas, vagy rossz érzést kelt bennük (erre a későbbiekben utalok még). Munkám 

a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően végzem. 

Legelőször 2019. május 25 – én a nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvodacsaládinapján 

vettünk részt Dióval, ahol a részvevő ovis kisgyermekeknek és szüleiknek tartottunk közös szülő – 

gyermek kapcsolatot építő, erősítő foglalkozást.  Négy csoport, félórás váltásokban érkezett hozzánk, 

verőfényes napsütésben, az ovi udvarában. Mint minden kutyás foglalkozást, ezt is bemutatkozással 

kezdtük, majd első feladatként be kellett mutatkozni a kutyának – szemkontaktus felvétel, pacsi ké-

rés. Alapvető szociális, kommunikációs sémák lefektetése, kialakítása kezdődik itt meg. Hogyan szó-

lítsuk meg a kutyát? Hogyan érjem el, hogy rám figyeljen? A megfelelő hangnem, hangerő, határo-

zottság a kapcsolatfelvételkor. Mert ezek mind – mind szükségesek ahhoz, hogy be tudjunk mutat-

kozni a kutyának. S mit is tanul ebből egy gyermek? Azt, hogy: Hogyan vegyünk fel kapcsolatot má-

sokkal? Honnan tudom, hogy rám figyel? Hogyan kell bemutatkozni valakinek? Aki ezt megtanulja a 

kutyával kapcsolatban, az élet többi területén is alkalmazni fogja ösztönösen. Nem lesznek gondjai 

azzal, hogy ha megszólítunk valakit. Akkor ránézünk s megvárjuk, amíg figyel ránk. Csak ekkor nem 

lesz idegen a testi érintkezés (pacsi/kézfogás). Hogy mindig a nevén szólítjuk a másikat, hisz onnan 

tudja, hogy őt szólítottuk meg. A kutya kommunikációja egyszerű, tiszta. Segít a gyermekeknek meg-

tanulni, hogy ők is egyértelműen tudják érzéseik, kívánságaik kifejezni. 

Voltak bátor gyerekek s voltak visszahúzódók, voltak harsányak és szerények. Volt, aki csak a szülői 

tekintetet igényelte volt, aki kapaszkodott apába/anyába s onnan merített erőt.  

Közös csipeszeléses feladat csoportonként kissé eltérő volt, hisz a feladatokat mindig a csoport igé-

nyeihez igazítom.  A legérdekesebb szegmens a „szülő – gyermek együtt egyszerre csípteti fel a csipe-

szét” csoport volt. Az egymásra figyelés, de közben a célra figyelés is hatalmas koncentrációs energi-

ákat mozgatott meg sok családnál. Emellett érdekes volt látni azt is, hogy bizony voltak, akik nem 

segítették a gyermeket, hanem egyszerűen megcsinálták helyette a feladatot.  
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A „Csináld, amit a kutya” játékot nagyon élvezték a gyerekek és a szülők is. Volt szülő, aki teljes test-

bedobással segítette gyermekét, hogy hogyan utánozza a kutyát – jó volt megélni ezeket a boldog és 

önfeledt pillanatokat. Azokat, amikor a szülő is egy kicsit gyerek lehet.  

A babzsák cipelés fejen elsőre egy egyszerű egyensúly – fejlesztő feladatnak tűnik, de ha mögé né-

zünk ennél sokkal több van benn. A fő feladat: a babzsáknak a helyén kell maradni (nem eshet le). 

Mindeközben figyelni kell arra, hogy merre kell haladni, figyelni kell a társaimra hisz ők is mozognak, s 

figyelni a kutyusra is hogy ne lépjünk rá, s merre is kell megkerülni? Figyelni a szülő hívó szavára, te-

kintetére, hogy célba érjek hozzá. Komoly osztott figyelmet, s koncentrációt igényel a feladat kivite-

lezése az egyensúlymegtartás mellett. Némely esetben tapintani lehetett a feszültséget, ahogy szülők 

- szigorúan helyben maradva - próbálták csemetéiket bíztatni, irányítani, támogatni a feladat során. 

Visszajelzések alapján szülők számára ez volt a legnehezebb feladat: támogathatja, irányíthatja, taná-

csot adhat, de nem avatkozhat be a folyamatba, a gyermeknek egyedül kell leküzdeni az akadályo-

kat.  S sokan bevallották nem gondolták, hogy ilyen ügyesen kezeli a gyermekük a felmerülő akadá-

lyokat, problémákat. Komoly önállóság kialakító szerepe volt a babzsákozásnak.  

Kutyamosodát a gyerekek örömmel végezték – aranyos volt, ahogy a szülők segítettek, mi hol is talál-

ható a kutyán. Aztán megkerestük a testrészeket önmagunkon is szülői segítséggel – ekkor a szülők 

„mosdatták” a gyerekeket – majd a gyerekek a szüleiket. Az egészséges, bizalomteljes szülő – gyer-

mek kapcsolat elengedhetetlen feltétele a kora gyermekkori pozitív érintéses tapasztalatok megélé-

se.  

S következett a gyerekek kedvenc tevékenysége a „kutyadíszítés” ami-

kor is hajgumikkal díszítjük fel a kutyát. Ez az a pont amikorra törlődik a 

szülőkből a „kutyákkal semmi olyasmi nem történik, ami számukra kel-

lemetlen, netalántán fájdalmas, vagy rossz érzést kelt bennük.”  - mon-

dat.   

Megnyugtattam őket, hogy ahogy a mellékelt ábra is mutatja, a kutya a 

legtermészetesebb módon tűri ezt, relaxációs állapotban fekszik. Mivel 

ez passzív feladat a kutyának (csupán a kis apró motozó kezeket kell 

elviselni) ő, ezt az időt pihenésre fordítja. Ennek legnagyszerűbb példá-

ja, hogy a 4. csoport esetén hangosan horkolt ez alatt a feladat alatt. 

Mindehhez természetesen kell az a nagyfokú bizalom részéről felém, 

hogy tudja, semmi olyan nem fog történni, ami neki rossz lenne. S ebből 

látható is hogy a testrészeken és a téri irányokon túl szerepet kap a 

bizalom, az érintés, az egymásra figyelés, a másik reakcióinak figye-

lemmel kísérése, azokra megfelelő válaszreakciók adása. 

A délután megélt közös vidám élmények egyértelműen támogatják, segítik a harmonikus szülő –

gyermek kapcsolatot.  

Meglátásom szerint, a gyermekek részterület, emocionális, és szociális fejlesztésén túl, hatékony 

segítség lenne kutyás csoportok indítása a megfelelő szülői attitűd kialakításának segítésében is. Ahol 

a szülők, „megtanulnak” szülők lenni. Tapasztalatom szerint a mai szülőnek ebben segíteni kell, s 

igénylik is a segítséget.  
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Következő helyszínünk Balatonlelle Családok Tábora 2019. július 15.  Ide mindkét kutyámat 

vittem: Diót és Sammyt is. A strandidő ellenére szép számú jelentkező várt az aulában. Hatalmas él-

mény volt 3 generációval dolgozni! Gyermekek, szülők, nagyszülők. Cél a családi kapcsolatok erősíté-

se. A magatartás elmondását mindjárt át is vette tőlem egy nagymama. Leült a sarokba, odahívta a 

kutyákat – természetesen a gyereksereg ment velük – s mesélt a gyerekeknek.  Hogyan nyúlj hozzá? 

Mit szabad – mit nem szabad. Hogyan olvasd a kutya jelzéseit, hogyan értelmezd. Olyan természetes-

séggel, olyan melegséggel, boldogsággal és tudással mesélt a gyereknek a kutyákról hogy a szívemig 

hatolt. S ezzel az én napirendem első pontját ki is merítette. Én is ilyen nagymama szeretnék lenni! A 

bemutatkozó kör utáni feladat a kutyával való kontaktus kialakítását szolgálja. Ez most a trükk – kár-

tyák húzása, s az azon szereplő trükk kivitelezése bemutatás után volt. A legifjabb próbálkozó nem 

volt 2 éves, de nagyon lelkes és bátor volt. Miközben dolgoztunk, hallottam a megbeszéléseket (ho-

gyan sikerült, mi volt nehéz), s hallottam, ahogy adják a tippeket egymásnak: felnőtt a gyereknek s 

gyerek a felnőttnek.   Mint már említettem, a kutyák kommunikációja egyszerű és egyértelmű. Ezért 

egyértelmű jelet „parancsot” várnak attól, aki éppen dolgozik velük. Nem olyan egyszerű ez, mint 

ahogy gondolhatnánk. S mit segít ez: megtanít egyszerűen, tisztán egyértelműen kifejezni magun-

kat. ” Csapatépítés” következett: a kutyabusz. Takarón fekvő kutyát kellett mozgatni. Komoly össz-

hangot egymásra, s kutyára figyelést igényelt a feladat. Mivel összeszokott társaságról volt szó, pár 

perces haditerv felállítás után nagyon ügyesen oldották meg a feladatot. Bizalomjáték feladat a ku-

tyatáp keresés bekötött szemmel: 4 gyermeknek bekötöttük a szemét s a családtagok kizárólag szó-

beli irányításával kellett megtalálniuk a tápot, majd a kutyáknak adni. Ez már komolyabb kihívás volt. 

Bele kellett helyezkedni a másik fél helyzetébe, s úgy megpróbálni segíteni a haladást.  Figyelni kel-

lett a reakcióit, mozgását.  Arra is figyelni kellett, hogy egyszerre hány ember irányít. Több körös fe-

ladat volt ez, a bátor gyerekek után következtek a bátor felnőttek. Boldogan vállalták a kihívást – őket 

gyermekeik, unokáik irányították.  Érdekes volt látni az irányító emberek felelősségtudatát, érzelmi 

állapotát.  Ez a feladat nagyon jól tudatosítja a saját viselkedésünk iránti felelősségünk, s mindezt 

észrevétlenül, játékos formában. A tapasztalatcsere során az egyik nagylány nagyon szépen megfo-

galmazta: Őt rettenetesen zavarta, hogy egyszerre sokan beszéltek és nem tudta mit is csináljon. 

Mások azt mondták nagyon kellett koncentrálni, hogy a másik mit is akar (mondunk valamit, de nem 

biztos, hogy a másik pontosan ugyanazt érti alatta, mint mi). Ebből látszik, hogy mennyire nehéz egy-

értelmű utasítást adni. Az élő akadálypálya építésre már nagyon lelkes volt a csapat s elsőként egy 

apuka ugrott fel, hogy „én akkor idefekszem középre”. A szülői példamutatás ékköve volt ez az apu-

ka, s azt gondolom az élet minden területén elengedhetetlen az ilyen szülői magatartás, amit itt végig 

tapasztaltam. Pillanatok alatt felépült a pálya – közös erővel és lelkesedéssel, nem tudtuk annyiszor 

végig futni ahányszor igényelték (illetve a kutyák igen, csak én nem bírtam). Ezért átadtam a lehető-

séget először a bátor gyerekeknek majd a bátor felnőtteknek. Nagyon jól működött az egymás segíté-

se, bíztatása, tanácsadás – hogyan vezesd végig a kutyát a pályán. Tetszett, ahogy szorítottak egy-

másnak, próbálták segíteni egymást a már megszerzett tudás alapján – sokszor fontos a korosztályok 

közti „űr” csökkentése. A tanuljunk egymástól: szülő a gyermektől – gyermek a szülőtől, nagyszülőtől. 

A kutyákkal való bánásmód, a kutya viselkedésének olvasása is megfelelően segíti ezt. A gyermekek-

nek hihetetlen jó megoldásai voltak. S érdekes mód ugyanez a megoldás felnőtteknek már nem járt 

sikerrel.     A legmókásabb feladat a ’jutifalat’ levétele testrészről. Páros feladatként, gyermek lefe-
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küdt s szülő/nagyszülő ráhelyezte a falatot megbeszélés után. Érvektől, ellenérvektől, rábeszéléstől, 

győzködésektől volt hangos a terem. Mindenki vállalta a megmérettetést s nagy kacajok kíséretében 

keresték kutyáim a falatokat. Miután az összes falat eltűnt a gyerekek kórusban kiabálták: „És akkor 

most a bátor felnőttek jönnek!” S bizony ők is ugyanúgy lefeküdtek, s várták a kutyákat. Majd nehezí-

tett körülményként ugyanezt a feladatot ismételtük, de immár joghurttal. Ez még jobban tetszett, 

mint az első – nem csoda, hisz így hosszabban tartó, intenzívebb taktilis élményt nyújtó tapasztalat 

részesei lehettek a gyerekek.  A felnőttekre nem szerettem volna ráerőltetni ezt az élményt, de a 

gyerekek szemfülesek voltak……” És akkor a bátor felnőttek!” S egy anyuka feldobta a labdát: „ha 

más is jön, akkor én megpróbálom” Pillanatok alatt elfoglalták a pozíciót – érdekessége a dolognak 

hogy mindenki ugyanabban a pózban feküdt le, ahogy előtte a gyermeke/ unokája is. A legaranyo-

sabb az volt, ahogy a felnőtt emberek panaszkodtak (miközben én azt hittem idegenkedni fognak 

ettől a feladattól) – „Nálam még csak Dió járt, Sammyke nem. Ő is jöjjön!”  Ezután a gyerekek mesél-

tek és rajzoltak a kutyáknak – mi tetszett a legjobban, mi felnőttek pedig beszélgettünk. Kutyatartás-

ról, kutyanevelésről, a terápiás kutyákról: mitől terápiás egy kutya? Milyen a kiképzése? Hol és ho-

gyan alkalmazzák?  A lakóhelyükhöz közel hol találnak egyesületet, akikkel fel tudják venni a kapcso-

latot, ha későbbiekben kutyás foglalkozást szeretnének valahol.  

A családon belüli energiák áramlásán túl, egymás másik oldalról történő megismerése mindenképp 

szerepet kapott. Kimondva és kimondatlanul új dolgokat tudtak meg egymásról, akár mint családtag-

ok, akár mint a közösség tagjai. Biztos vagyok benne, hogy bennük is indított el gondolatokat, érzel-

meket az együtt töltött délután.  

Nekem nagyon pozitív élmény volt megtapasztalni, hogy a mai világban még vannak családok, közös-

ségek ahol ilyen egyensúly van mind érzelmi, mind egyéb területen. Jó volt látni a szülők együttmű-

ködését, példamutatását s a gyerekek kiegyensúlyozottságát. Nagyon jó volt ezzel a közösséggel dol-

gozni! 

Egy egészen másfajta – kortárs közösséget építő - feladatunk volt Balatonmárián az Ifjúsági 

táborban 2019. augusztus 16 – án. Kiskamasz közösséghez érkeztünk a délelőtt során – s az idő is 

kegyes volt hozzánk: nem túl meleg, s felhős idő mely a lehető legoptimálisabb számunkra egy kültéri 

foglalkozáshoz. Ide is két kutyával érkeztem. Cél: a felelősség (megélése és vállalása) közösségépítés, 

szociális kapcsolatok megélése, erősítése, értékek felismerése a másikban.  Az első feladat hagyomá-

nyoktól eltérő volt: Sammy kutyát kellett körbe adni kézből – kézbe. Figyelni, hogy jó legyen a kutyá-

nak, hogyan adjam át, hogyan veszem át. Kommunikálni a másikkal s a kutyával is. Mindjárt első 

körben a pozitív pedagógusi attitűdöt és aktivitást tapasztaltam meg: ebből a „buliból” ők sem akar-

nak kimaradni.  Ezután két csapatot alkottunk s az esetleges szorongások oldása érdekében közös 

kutyasimogatás következett. 
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A kutyák simogatása bizonyítottan nyugtató hatású: csökken a pulzus és a vérnyomás, csökken a vér 

kortizol szintje, ezért csökken a félelem, a stressz.  Emellett oxitocin szabadul fel, mely javítja a közér-

zetet, fokozza a bizalmat. Ezután vezetőket választottunk a csapatok élére s mi elvonultunk 5 percre 

velük. Ebben az 5 percben a csapatvezetőknek megmutattuk mit tudnak a kutyák – kézjel, vezényszó 

és nekik meg kellett tanulniuk. Ezután át kellett adni a tudást csapatnak, majd következett a verseny: 

a csapattagok húzták a kártyát s kivitelezni kellett a feladatot a kutyával. A tét komoly volt – ki tud 

több cukorkát gyűjteni? Nem volt könnyű a kézjelek pontos átadása – átvétele (ismét: a tiszta kom-

munikáció), a feladatkártyák utáni felidézés: melyik feladat, s hogyan is kell megcsináltatni. Emellett 

ugye a kutya figyelmének felhívása, megtartása sem egyszerű - alapvető szociális sémák észrevétlen 

gyakorlása is történt. Megbeszéltük ki hogyan érezte magát – csapatkapitányok elmondták, hogy 

tudták rajtuk múlik, hogyan teljesít e csapatuk (felelősség), de rögtön kiderült az is, hogy nagyon jól 

differenciálnak a feladat nagyságát illetően. Hisz itt „csak kutyát kellett idomítani” és a tét sem volt 

nagy. De hozzátették, komolyabb helyzetben komolyabban veszik a kihívást is. A többiek közt volt 

olyan, aki nagyon rosszul élte meg, hogy rajta is múlik a csapat győzelme/veresége. Mindjárt az első 

feladatnál megtapasztalhatták a gyerekek, hogy két teljesen eltérő kutyával, teljesen más módon kell 

kommunikálni ahhoz, hogy ugyanazt a feladatot elvégezzék. Levontuk a tanulságot: ugyanazt a dol-

got más és más módon kell kérni emberektől, hisz mi is mások és mások vagyunk.  Másképp kell szól-

ni hozzá, másképp kell kérni és megköszönni is. Ismerd fel a másik igényeit, értékeit.  

Kreatív feladat következett: építsetek akadálypályát magatokból - érdekes módon ez felnőtt segítség 

nélkül nem ment. Mindegyik pályán végig vezettem mindkét kutyát – Sammy, mint tanuló értelem-

szerűen többet hibázott. Majd kértem a gyerekeket, mondjanak véleményt, gondolatot a látottakról. 

Egytől – egyig felmentették a „kiskutyát” hiszen ő még ezt nem tudja. Kérdeztem, hogy miért nem 

tudja, és az kinek a felelőssége - itt már megoszlottak a vélemények és nagyon okos gondolatok szü-

lettek. Átvezettem az ő életükre s utaltam rá, hogy az ő környezetükben is lehet „kiskutya” sőt ők is 

kerülhetnek ebbe a helyzetbe, de ilyenkor jusson eszükbe, hogy én hogyan segítettem át a nehézsé-

geken Samuelt.  



   

 

   

         
 

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

 

BM-18-0080- KÖSZI Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

Vezesd hozzám játék – bekötött szemmel társunkhoz vezetni, őt hang alapján felismerni szintén 

többcélú játék. Hallási figyelem, bizalom két fél felé is (kutya és hívó ember), s kapcsolatteremtés 

(érintsd meg ha, odaérsz, add át a kutyát). Minden érintett elmondta, biztonságba érezte magát, hisz 

volt valaki (a kutya) mellette a nehéz és ismeretlen helyzetben. Megbeszéltük, hogy az életükben 

milyen hasonló élményük volt már, s hogyan segített nekik, hogy nem egyedül kellett megbirkózni 

vele.  

Bizalomépítő játék a kutya az erdőben, szintén bekötött szemmel játsszuk. A csapatagok alkotják az 

erdő fáit, s nekik kell társukat szóbeli utasításokkal a kutyához irányítani. Egy ember egy instrukciót 

adhat utána érintéssel adja tovább a szó jogát. Ez már nehezebb volt: csendben kellett maradni. Fi-

gyelni egymásra, az eltévedt emberre s a kutyára. És nem, nem szólhat bele, ha a másik hibázik. Lát-

tam, sokaknál ez erős önkontrollt igényelt – ezt meg is beszéltük. És azt is, hogy mindenkinek joga 

van hibázni, hisz emberek vagyunk. Segíthetjük, de nem ítélkezhetünk.  

Farkas szelídítős szoborjáték – csak a vezető látja a kutyát a többiek háttal állnak. Ő irányítja a többi-

eket, mikor lehet haladni (amikor alszik a farkas), s mikor kell megállni (amikor ébren van). A csapat-

nak együtt kell mozogni, együtt kell áthaladni a célon. Osztott figyelem, nonverbális kommunikáció, 

egymásra figyelés, türelem és csapatmunka– ez mind együtt egy feladatban. Ezt a felelősséget már 

nagyobbnak ítélték meg az irányító emberek – valószínűleg az összetettsége miatt. A csapat legna-

gyobb kihívása pedig az együtt mozgás volt – voltak türelmetlenek, gyorsabbak, akiknek be kellett 

várni a csapattagokat.  

Páros játék a kutyadíszítés – pár egyik tagja választott egy hajgumit se elhelyezték a kutyán. Ezután 

pontosan el kellett mesélni milyen a hajgumi, s a társnak ez alapján kellett megtalálni. Egy páros hi-

bázott csak – de ez pont jó volt arra, hogy megbeszéljük milyen fontos a pontos minden részletre 

kiterjedő információátadás. 

Csapatépítő játék volt szintén, a színjáték kitalálása és színpadra vitele. Egy szabály volt csak – kutyá-

nak szerepelnie kell benn. Lelkesen terveztek, osztották a szerepeket. S következett az előadás – né-

zőknek ki kellett találni miről szól a történet. Nagyon ügyes ötletek voltak, de egyértelmű csak ez 

egyik csapat története volt. Összegeztük tapasztalatainkat: ez a csapat összhangban dolgozott. Jött 

egy ötlet, elfogadták s mindenki olyan szerepet játszott, ami neki testhezálló volt – így mindenki kom-

fortosan érezte magát s azt tudta adni részéről a színműhöz, ami kellet. A másik csapatnál viszont 

szereposztás történt, így volt, aki számára idegen helyzetbe került, emiatt nem is tudta igazán képvi-

selni azt a szerepet. Fontos, hogy az életben is csak olyat vállaljuk, amely a mi személyiségünkhöz 

közel áll, értékrendünkkel megegyezik. S mi kell a sikerhez? Egy jó csapat, egy jó ötlet, és önkéntesen 

vállalt felelősség/szerep.  

Nagyon fontos kiemelnem, a pedagógus kollégák példamutatását a foglalkozás során. Egy igazán 

kutya- és állatszerető kollektívával találkoztam, akik ugyanúgy fontosnak tartják az állatvédelmet és a 

kulturált kutyatartást, mint én.  

Iskolai életben leginkább a szociális és emocionális kompetenciák megismerésében, megélésében, 

begyakoroltatásában látom indokoltnak a kutyás foglalkozást - hisz a mai gyerekek „kütyükön” és az 

online térben élnek, s nem tudnak élő helyzetben kapcsolatot teremteni egymással. Ez pedig érzelmi 

sivársághoz, elszigetelődéshez, magányossághoz vezet, ami a későbbi függőségek táptalaja. A kutya 



   

 

   

         
 

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

 

BM-18-0080- KÖSZI Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

segíti a kapcsolatfelvételt az interperszonális kapcsolatokban, együttműködésre tanít, és szociálisan 

attraktívvá tesz.  

Háromszoros köszönet: 

1. AKÖSZI programsorozatnak, hogy három ilyen élmény -, és tapasztalat dús foglalkozást tarthattam, 

s a résztvevőkön túl én is sokat tanultam belőle. 

2.Székelyné Kováts Eszter szakmai vezetőnek feltétel nélküli bizalmáért és  

3.Csesztregi Beátának, aki az első bizalmat szavazta nekem. 

 

Dr. Baracsi Katalin - Internetes foglalkozások 

 

Internetes foglalkozások a Piarista Alapítvány gondozásában megvalósuló, KÖSZI – Közösség és 

szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl című BM-18-0080 számú projekt keretében 

Foglalkozásvezető: Dr. Baracsi Katalin LL. M családjogi szakjogász,  internetjogász 

Bevezető gondolatok 

10 éves internetbiztonsági tudásom és tapasztalatom emlékezetes mozzanatai voltak a KÖSZI projekt 

keretében megvalósuló internetbiztonsági foglalkozások. A hagyományos iskolai környezet mellett 

tábori környezetben is együtt gondolkodhattunk gyerekekkel, felnőttekkel. Hiszek benne, hogy a 

felelős és tudatos eszköz-, és internethasználatról mindig időszerű beszélni. Ne csak akkor legyen 

fontos ez a téma, ha bajba kerül valaki, hanem törekedjünk arra, hogy megelőzzük ezeket a helyzete-

ket, azaz, hogy a gyerekek életkorára és érdeklődésére figyelemmel folyamatosan napirenden tartsuk 

ezt a témát. Ez a fajta folyamatos kommunikáció megalapozza a felnőtt (szülő, tanár) és gyerek közti 

bizalmi kapcsolatot, ahol minden érintett szeretne a másiktól tanulni és baj esetén tudni, hogy szá-

míthatnak egymásra. 

A foglalkozások során az alábbi témákat érintettük: 

- eszközellátottság – eszközhasználat; képernyőidő – házi szabályok; internetes játékok; 

influencerek; internetes bántalmazás (a nagyobb korosztály esetében különös tekintettel a 

sextinggel kapcsolatos prevenciók); közösségi média jelenlét; adathalászat – adatbiztonság; 

netes szokások; digitális diéta – digitális detox; digitális szerződés; szűrőszoftverek; segítő he-

lyek, programok, applikációk; kép-és videókészítés szabályai; függőség; álhírek; netes tartal-

mak (az ijesztő, horrorisztikus tartalmak többször előkerültek); szerzői jogok; személyiségi jo-

gok; internetes bűncselekmények; internetes vásárlások; internetes átverések (kvízek, nye-

reményjátékok). 

Helyszíntől, korosztálytól függetlenül mindenkinél előkerültek a Kék Bálna és a Momojelenségek, 

amelyek a közelmúlt hoax támadásai voltak az online közösségi felületeken. Számomra meglepő volt, 

hogy a netes gyorsaság és információáramlás ellenére ezek a dolgok nagyon is mély nyomot hagytak 

a gyerekekben. Felnőttként fontos feladatunk, hogy tudatosítsuk bennük, hogy senki olyan isme-
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retlen nem létezik, aki rájuk ír, azt kéri, hogy valamit tegyenek meg. Ha pedig ez nem történik meg, 

akkor valami baj éri őt vagy a szeretteit. A gyerekekben ezek a tartalmak komoly félelmet keltenek, 

fontos, hogy biztonságban érezzék magukat. A káros, erőszakos zárt csoportok elleni fellépés min-

dannyiunk közös felelőssége. 

A kisebb korosztály körében újra nagy népszerűségnek örvend a Bongo nevű alkalmazás, ami egy 

majomarcú mesterséges intelligencia, aki 508 Ft/sms ellenében válaszol a gyerekek, fiatalok által 

feltett kérdésekre. Az online térben a népszerűség, a közösségben betöltött meghatározó szerep 

felerősödött, de nem szabad hagyni, hogy ez torz önértékeléshez vezessen. Bongoval kapcsolatban 

megjegyzendő, hogy a kapcsolatba lépés feltétele a teljes név és a lakóhely megadása, ami komoly 

adatvédelmi kockázatokat is rejt magában. 

Piarista Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mosonmagyaróvár és Hédervár 2019. április 24-26. 

Régi ismerősként fogadtak gyerekek és felnőttek. Néhány évvel ezelőtt kezdődött az ismeretségünk, 

amikor az iskola összes diákjának, szülőknek és tanároknak tartottam netbiztonsági foglalkozásokat. 

Nyitott, érdeklődő és befogadó csapatokkal találkoztam már akkor is, ezért különösen örültem, hogy 

újból találkozunk. Ez alkalommal az 1-7. osztályok (Mosonmagyaróvár) és 5-8. osztályok (Hédervár) 

diákságával és a szülőkkel találkoztam. Azt gondolná az ember, hogy az életben őket érő egyéb inge-

rek hatására mindent az alapoktól kell kezdeni, de ez nem így volt. Az újonnan résztvevőkön kívül 

mindenkinek voltak emlékei az együtt töltött időről. Ez számomra nagyon kedves volt, így már egé-

szen más szinten tudtuk folytatni a beszélgetéseket. Az eltelt időhöz képest a témával kapcsolatos 

érettséget és tudatosságot fedeztem fel minden csoportnál. Nem újdonság, hogy az okoseszközök 

használata megugrott, de ennek tudatosságát sok esetben otthon kialakított házi szabályok segítik. 

Az internetes játékok, influencerek és az applikációk (kiemelt figyelem Tik-tok, Instagram) szinte 

minden alkalommal szóba kerültek. A játék-és médiapedagógiai elemekkel tarkított foglalkozások 

során egy igazán pezsgő tanulási-tanítási folyamat részese lehettem. Különösen szeretném kiemelni 

ebből a körből az ötödik és hetedik évfolyam diákjait, akiknél az első percekben eldőlt, hogy ezen a 

foglalkozáson nincs szükség semmi extrára, hanem az élőszó hatja át a foglalkozásainkat. Ilyenkor 

kapok megerősítést, hogy az utánunk jövő generáció digitális tudatossága jó úton halad. A hédervári 

tartózkodás alatt a 7-8. osztályokra szeretném felhívni a figyelmet. Korosztályukból adódóan zárkó-

zottabbak voltak, de a megszólalásaikból lehetett érezni, hogy aktív az online jelenlétük, amiről a 

körülöttük lévő felnőtteknek igen kevés információjuk van. Internetes bántalmazás, visszaélés áldo-

zati, elkövetői oldala biztosan előfordult már velük.  

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Nagykanizsa – 2019. június 11-13. 

Első látogatásom volt az iskolában, ahol a felső tagozat és a gimnázium diákjait bízták rám egy szülői 

délutánnal kiegészítve. A foglalkozásoknak különös hangulatot adott, hogy a vakációt megelőző na-

pokban voltak. Ez egyszerre könnyítette és nehezítette is a helyzetem, hiszen már mindenkiben az 

utolsó energiák voltak. Igazi megfigyelő csapatokhoz érkeztem. Aktív figyelmet kaptam tőlük. Érezhe-

tő volt a levegő légköréből, hogy minden, ami elhangzik ismerős számukra, voltak saját élményeik 

(akár rossz is), tapasztalataik. A tőlem elhangzott információkat jól átszűrték magukon. Bízom benne, 
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hogy hozzásegítettem őket ahhoz, hogy újragondolják a körülöttük lévő történéseket, és akinek se-

gítségre van szüksége az kérni is fogja azt. A szülői korosztály nagy adag érdeklődéssel jött, mint egy 

szivacs úgy szívták magukba az információkat, biztos vagyok benne, hogy jó kis közös, gyerek-szülő 

beszélgetések követték a találkozásunkat. 

Kecskemét Piarista Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium: I. 2019. június 20. és II. 2019. június 25. 

I. Napközis tábor 7-12 év közötti gyerekek számára 

 

1. csoport 3-4. osztályos gyerekek kb. 12-13 fő részvételével 

A Piarista Iskola diákjai számára meghirdetett napközis táborban az internet tudatos és biztonságos 

használatával kapcsolatos ismeretek is helyet kaptak. A résztvevők közül néhányan osztálytársak vol-

tak, de általánosságban egy heterogén csoporttal dolgoztam együtt a 45 perces interaktív foglalkozás 

során. Ez egyszerre volt izgalmas és kihívásokkal teli, hiszen az együtt gondolkodáshoz egyfajta cso-

portkohéziót is meg kellett teremtenem. 

A bemutatkozásomat követően az eszközellátottsághoz és az eszközhasználathoz kapcsolódó kérdé-

seket tettem fel a gyerekeknek. A csapat nagyrésze minimum két okoseszközzel rendelkezik és so-

kuknál vannak házi szabályok. Például hétköznap 30 perc játék engedélyezett, hétvégén pedig 1-2 

óránál többet nem tölthetnek az online térben. 

A ráhangoló kérdések után az internetes játékok világába kalandoztunk a saját fejlesztésű Gamestar 

játékommal. Ennek lényege, hogy a ppt. alapú játékban, minden slideon egy ismert, népszerű játék 

képe szerepel, és azt kell felismerni. A foglalkozáson két tanítónéni is bent volt, akik aktívan figyeltek, 

hozzászóltak és jegyzeteltek. Ennek a korosztálynak a másik kedvelt online felülete a Youtube, ahol 

népszerű videósokat, vloggereket, bloggereket követnek. Az Influencerek címet viselő játékokban 10 

népszerű videóst kellett megnevezni, a csatornájuk és/vagy a videójuk témáját. Gond nélkül minden-

kit felismertek. Népszerűségi listájuk élén a gameplay, azaz a játékokat bemutató videósok szerepel-

tek. 

A foglalkozást a segítségkérés-és adás fontosságával zártuk. Jó hír, hogy online, rossz élmény, baj 

esetén a szülők szerepelnek az első helyen, de a nagyobb testvérek is előkelő helyet foglalnak el a 

segítők között. 

2. csoport 1-2. osztályos gyerekek kb. 12-13 fő részvételével 

A nagyobbakkal való együttgondolkodás után következett a kisebb korosztályú csapat. A bemutatko-

zás után az ő esetükben is az eszközhasználat mentén kezdődött a beszélgetés. Az ő esetükben in-

kább a tablet és az okosóra örvend népszerűségnek. Azt gondolom és az elmúlt 10 év 

internetbiztonsági foglalkozásai is azt igazolják, hogy ezt a korosztályt vizuális formában lehet meg-

fogni. A részükre megtartott 45 perces interaktív foglalkozás domináns, választott módszertana a 

médiapedagógia volt. Az együtt töltött időbe két kisfilm megtekintése és feldolgozása fért bele: 
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ChildFocus ’E-safety’ (játékhasználat és felugró ablakok, ismeretlen tartalmak kezelése), Kattintsatok, 

betörők (adatvédelem, adatbiztonság, adathalászat). 

II. Napközis tábor 7-12 év közötti gyerekek számára 

 

1. csoport 3-4. osztályos gyerekek 20 fő részvételével 

Az előző hét tapasztalatait felhasználva ezzel a napközis csapattal való találkozás során IKT eszközök 

használata nélkül, a szabadba helyeztem az internettudatosító foglalkozásokat. Egyéni és csoportos 

feladatokat is kaptak a résztvevők.  

Bemelegítésként „Okoseszköz” sort kellett kialakítaniuk. Ennek lényege, hogy úgy találják meg helyü-

ket a csoportban, hogy ki hány okoseszközzel rendelkezik. A sor kialakításához rendelkezésre álló, 

választható eszközök a következők voltak: okostelefon, tablet, PS vagy Xbox, okosóra, laptop vagy 

számítógép. A kialakult sorban 10-12 fő minden eszközzel rendelkezett és több olyan gyermek is volt, 

akinek valamelyik eszközből két, működő kütyüje is volt. 

Ezt követően két csapatot alakítottam ki és a 45 perces foglalkozásból hátralévő időt csapatverseny-

ben töltötték, amely az alábbi fordulókból állt: 

- 1 perc net (1 perc alatt minél több, az internet világához kapcsolódó szavakat kell összegyűj-

teni); 

- A net zsiványai (a papíralapú feladaton szereplő képeket és a hozzájuk tartozó leírásokat kell 

párosítani); 

- Memóriakártya (népszerű applikációk, közösségi oldalak logóit kellett megtalálni). 

 

2. csoport 1-2. osztályos gyerekek 20 fő részvételével 

A kisebb korosztály igazi nyüzsgő csapat volt. A túl sok mindent kipróbálok jelzővel illetném a csapa-

tot. Velük párban dolgoztuk fel „A net zsiványai” feladatlapot.  

Labor tábor – 6-14 év közötti gyerekek számára, 17 fő 

A Labor tábor résztvevői egy „Digitális kaland” részesei lehettek a 90 perces együtt töltött időben. Az 

egymás követő fordulók lebonyolításában Török Katalin, a Piarista Rend Tartományfőnökségének 

munkatársa volt a segítségemre.  

A négyfordulós megmérettetés az alábbi feladatokat ölelte fel: 

 Életkor szerinti tornasor – rendeződjenek a résztevők növekvő sorba életkor szerint úgy, hogy 

nem beszélhetnek egymással. A feladat megkezdése előtt lehetőségük volt 5 perc taktikai ta-

nácskozásra. Ez a feladat volt az alapja a csoportkialakításnak, hogy vegyes összetételűek le-

gyenek a csoportok. 

 A második megmérettetésben az 1 perc net játék volt soron. Választékos, sokrétű kifejezést 

használtak. 
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 A harmadik játék egy „Szó-kép” volt, ahol az asszociációs képességeikre volt szükség. 10 fe-

ladványt kellett kitalálniuk, majd minden egyes megoldást meg-és átbeszéltünk. Otthonosak 

voltak ebben a világban, apróbb kiegészítéseket volt csupán szükség. 

 Az utolsó megmérettetés pedig a memóriajáték volt. 

Balatonlelle – Boldog Iskolanővérek Családos Tábora 2019. július 18. 

Az összes találkozás közül ez egy különösen maradandó élmény volt számomra. A „Digitális kaland” 

keretein belül családok mérték össze tudásukat az internet világáról. A részvételnek egyetlen feltéte-

le volt, hogy minden csapatban legyen legalább egy felnőtt. Különösen szép pillanat volt, hogy a fela-

datok írásos részét a szülők vállalták magukra és voltak olyan részek (pl. számítógépes játékok felis-

merése kép alapján), ahol minden tudást a gyereküktől vártak. Nagy adag őszinte kíváncsiság és 

egymástól tanulás volt a szemekben. 

Mátrafüred – Hittanos tábor 2019. augusztus 8. 

A „Digitális Kaland” szabadtéri feladatai váltották egymást, ahol hat kis csapat mérte össze tudását. A 

gyerekek aktív figyelemmel és sok-sok kérdéssel, apró történettel tartották mozgásban a játékot. A 

felnőttek itt is részesei voltak a játéknak, de a szemekben gyakorta zavartságot láttam és azt a kér-

dést felvillanni, hogy ezt nekem most mind tudnom kéne. A generációk közti egymástól tanulásban 

pont azt látom szépnek, hogy bármikor mondhatom azt, hogy nem tudom és megkérhetek egy vagy 

több gyereket, hogy mesélje el, mutassa meg, hogy miről van szó. Ez a felismerés a foglalkozásom 

utáni esti beszélgetésben és közös videónézésben öltött testet. 

Esztergom – „Mi házunk” Tanoda, Marista Rend 2019. augusztus 30. 

A Tanoda fiataljaival a szünidő utolsó napjait kihasználva játékos formában beszélgettünk az internet 

világáról. A résztvevők hátrányos helyzetéből adódóan a velük foglalkozó nevelők úgy gondolták, 

hogy ezen a téren is lemaradásban vannak a gyerekek. Az applikációk felismerése, a számítógépes 

játékok és az influencerek világa azonban ismerős terepnek számított. Aktívak a közösségi média 

felületeken. A legnépszerűbb alkalmazás a Tik-tok, többük saját tartalmat oszt meg magáról minden-

féle biztonsági beállítás nélkül. Az együtt töltött időben a jó hangulatú játék mellett az adatvédelem, 

a biztonság és a segítségkérés kaptak nagyobb hangsúlyt. A „Digitális kaland”-ban a Tanoda nevelői is 

részt vettek, akik maguk fogalmazták meg, hogy ezen a téren még van mit tanulniuk, de erre nagyon 

nyitottak. A hozzájuk járó gyerekek pedig az apró történeteikkel, a világháló közös felfedezésével 

segíthetik a tudásgyarapításban őket. 

Összefoglaló gondolatok 

Mindenképp fontosnak és hasznosnak tartom, hogy az iskolai keretek mellett tábori környezetben 

is halljanak a gyerekek, fiatalok a biztonságos és tudatos internethasználatról, hiszen a nyári szü-

netben aktívabbak az online térben, több mindennel találkozhatnak. Az elhangzott információkat 

továbbadhatják kortársaiknak, osztálytársaiknak és a felnőtteknek is. A megtartott foglalkozások-
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kal az volt a célom, hogy gondolkodásra késztessem a gyerekeket saját digitális létük kapcsán és az 

átadott információk révén segítsem őket, hogy felelős, digitális állampolgárok legyenek. 

Minden esetben szükségesnek tartom, hogy ne csak a gyerekek, fiatalok halljanak erről a témáról, 

hanem a felnőttek is. Akár egyszerre, egyidőben (lsd. Balatonlelle, Mátrafüred) vagy egy külön 

alkalmat biztosítva számukra, hogy kérdéseiket, félelmeiket megosszák velem és egymással. Hiszen 

az online világ sok szülőben keltheti azt a képzetet, hogy nem vagyok elég jó, hiszen a gyermekem 

sokkal jobban kezeli a kütyüket. A online biztonságnak azonban csak az egyik eleme a magabiztos 

okoseszközhasználat, amiben a gyerekek előrébb tartanak.  Ez azonban nem válthatja ki az egy-

másra figyelés, mindennapi kommunikáció, egymástól tanulás élményét és lehetőségét, a bizton-

ságot, amire mindenkinek nagy-nagy szüksége van és ezekben a képességekben mi felnőttek va-

gyunk néhány évtized előnyben. ” 

 

Ádám Fanni - Mondásválasztás 

 

Mondásválasztás óravázlat csomag 

A Mondásválasztás óravázlat csomag egymáshoz kapcsolódó, de önmagukban is helytálló 5 darab, 45 

perces óravázlatból áll, amelyet Ádám Fanni és Török Katalin dolgoztak ki. 

Az inspirációt adó, illetve az óravázlat nevét is kölcsönző mondásválasztás módszertanát G. Zauner 

Éva dolgozta ki 1976-ban, pedagógiai pszichológia módszerként a tanulók személyiségvizsgálatára, 

értékválasztásainak megismeréséhez. Az eredeti módszertanhoz az óratervek lazán kapcsolódnak: 

célunk az volt, hogy a magyar szólás és közmondás tárházán keresztül el tudjon indulni tanórai kere-

tek között párbeszéd a tanulók mindennapi életet átszövő témákról; valamint szintetizálódni tudjon 

az évszázadok alatt formálódó mondások, szólások tapasztalatai és a gyermekek tárgyi tudása, illetve 

mindennapi tudása. Egyes szólás-mondásokat pedig kifejezetten vitaindító, kritikai gondolkodást 

meginvitáló jelleggel emeltünk be az óravázlat csomagba.  

A óracsomag négy tematikus, és egy közösségi identitást erősítő óravázlatot tartalmaz. A négy tema-

tikus óravázlat az alábbi témákkal foglalkozik:  

- első a közösségben betöltött szerepekkel (milyen közösségek tagja vagyok, hogyan járulok 

hozzá a közösségépüléséhez?) 

- a második a nemet mondással (kortárs/társas nyomásnak való nemet mondás, asszertív ön-

érvényesítés) 

- a harmadik óravázlat a segítségkéréssel (a segítségkérés verbalizálásának fontossága és le-

hetséges akadályai; kikhez fordulhatok segítségért?) 

- a negyedik óravázlat pedig az elfogadás/előítélet-mentesség (a pletykálkodás és verbálisan 

bántalmazó megnyilvánulások megelőzése) témakörével foglalkozik szólásokon és mondáso-

kon keresztül. 
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Az ötödik óravázlat inkább egyfajta rendhagyó osztályfőnöki óra javaslatként tekinthető, amely a 

közösségformálás egy eszköze lehet egy közösen választott szólás-mondás vagy jelmondat megkere-

sésével, feldolgozásával majd képi megjelenítésével.  

Az óravázlatok egy rövidebb, ráhangolódó feladattal indulnak, majd az órák gerincét egy, maximum 

két további aktivitás adja. Jellemzően egy-egy órán 5-6 mondással dolgoznak a tanulók, páros és kis-

csoportos munkában.  

Szituációs játékok, viták, gondolattérképek, plakátok készíté-

se színesítik módszertanilag többek között az óraterveket. 

Szerettük volna, ha sajátélményeiken keresztül, akció köz-

ben tapasztalják meg a tanulók a mondások jelentéstartal-

mát, és a mögöttük rejlő tartalmakra is reflektálnak, és en-

nek a játékos és interaktív, csoportos feldolgozási formát 

találtuk leginkább megfelelőnek. Az óraterv csomag órái 

közül kettőt már megtartottunk pilot jelleggel a mosonma-

gyaróvári intézmény hatodikos, kilencedikes és tizenegyedi-

kes tanulói részére a” Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl”projekt tematikus 

napja keretében, ahol kedvező visszajelzéseket kaptunk a feladatokra és témaválasztások is megfele-

lőnek bizonyultak. Jelen formájában az óravázlatok leginkább a 13-14 éves, illetve ennél idősebb kor-

osztály számára lehetnek izgalmas tananyagok, de csekély módosítással fiatalabb korosztályok szá-

mára is bevihetőek a gyakorlatok. Az órákat osztályfőnöki, magyar nyelv- és irodalom, valamint er-

kölcstan/etika órákra javasoljuk elsősorban. Az óravázlatok elérhetőek és szabadon felhasználhatók a 

Piarista Rend intézményeiben, és jelenleg készülőfélben vannak a hozzájuk tartozó tanári útmutatók. 

 

Varga László és Vizsolyi Ákos - „Lépésváltás – Sakk vagy nem sakk? Sakk-játékkal 

a sikeres reintegrációért” 

 

„Lépésváltás – Sakk vagy nem sakk? Sakk-játékkal a sikeres reintegrációért”--- Sakk és “sakkon túl” 

– Összefoglaló 

2019. augusztus 13. 17. és 22-én sakk-oktató programot vezettünk a BM-18-0080 azonosító számú, 

KÖSZI – Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl című projektje keretében támogatást 

nyert, amely projekt keretében Tematikus napokat tartottunk, az EMMI Budapesti Javítóintézetében, 

növendékei részére. A szervezéshez, előzetes tájékoztatáshoz konzultációs lehetőséget kaptunk az 

Intézet vezetésétől, egyeztettük a program célját, tartalmát, kereteit. Kettő, 8-10 fős csoporttal talál-

kozhattunk 1,5-2 órában, 3 alkalommal. 

Páros vezetéssel dolgoztunk. Minden találkozáson jelen volt egy intézményi munkatárs (tanár) is, aki 

felügyeleti funkciót töltött be, valamint bekapcsolódhatott a csoportos megbeszélésekbe. A résztve-
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vők az Intézményben lakó 14-18 év közötti fiatalok (fiúk) voltak, változó időt töltenek az intézetben, 

sokan közülük tanulási nehézségekkel küzdenek. A programba való belépésnek nem volt feltétele az 

előzetes sakk-tudás, bárki jöhetett, aki érdeklődött a sakk iránt, ill. megfelelt az intézeti feltételeknek. 

Ennek megfelelően változó előzetes ismerettel érkeztek, de mindannyian – még ha egymáshoz ké-

pest eltérően is – kezdőnek számítottak.  

A foglalkozásokat egy osztályteremben tudtuk megvalósítani. Felhasznált eszközeink: mágneses fali 

sakktábla – a demonstrációkhoz. 5 sakk-készlet, sakkóra. 

Céljaink: a sakk megkedveltetése, a játék elemeinek strukturált szemléletére való inspiráció. A sakk-

analógiák felhasználásával életvezetési kérdések megjelenítése, az önreflexió erősítése, differenci-

ált látásmód kialakítása. A sakkjáték összetettségét használjuk: játék, sport, tudomány, művészet.(A 

sakkjáték közben nő a koncentrációképesség, akaraterőnk-önbizalmunk a célirányos gondolkodá-

sunk, analizáló és szintetizáló készségünk, felelősségérzetünk. A játék javítja az új helyzetekhez való 

alkalmazkodásunkat, problémaérzékenységünket, kombinatív gondolkodásunkat.) 

Mottónk: “Ha meg tudod nevezni a dolgokat, már hatalmad van felettük.”Mindkét csoportvezető 

szupervizor, tehát a “sakkon túli kalandozás” a tanulás, önmagunk tanulása, önreflektivitás (alapve-

tően csoportos beszélgetés) személyi feltételei adottak voltak. 

Célunk volt továbbá, hogy a találkozások ne legyenek semmilyen módon megterhelőek. Figyeltünk az 

elmélet, a gyakorlat (sakk játszmák) és a beszélgetések arányaira, program közben módosítottunk 

azokon, ha szükségét láttuk. 

Az első találkozáson szembeötlő volt, hogy a résztvevők kíváncsisága keveredett a helyzet kereteinek 

való megfelelési szándékkal, az előzetes fantáziákkal. Az intézményt képviselő, a találkozókon részt 

vevő, az egyes résztvevőket jól ismerő tanárok jelenléte, a helyzet moderációjában nyújtott segítsé-

gük rendkívül hasznosnak bizonyult. A csoportformálódás felgyorsult, a célokra tudtunk koncentrálni. 

A sakkozás elméleti háttere kezdetben nem érintette meg a résztvevőket, de később ez változott. 

Áttekintettük a teljes szabályrendszert, mindenki tanult valamit. (Pl. az “en passant” különleges sakk-

lépésről még senki sem hallott, a jobban sakkozók sem.)Elég sakk-készletünk volt ahhoz, hogy min-

denki asztalhoz ülhessen. A párokat próbáltuk a saját tudásszint elmondásuk alapján összeállítani, ill. 

a résztvevőknek volt már előzetes tudásuk arról, hogy ki milyen helyet foglal el az intézeti “sakk rang-

létrán”. 

A játékösszegző tapasztalata az volt, hogy zömében teljesen ösztönösen játszanak, és nagyjából egy 

lépésre “gondolkoznak előre”. Játék stratégiájuk nincs, “győzök, vagy veszítek”, a matt adás, mint 

kizárólagos cél lebegett a szemük előtt, az oda vezető út tudatossága szinte fel sem merült. Többször 

megfigyelhettük, hogy "lépés-lépést-követve’ egyszer csak „patt” helyzet alakul ki. (A király nem áll 

sakkban, és egyetlen figurájával sem tud lépni). Elvész, illetve nem jelenik meg a célirányos lépés 

sorozat, csak lépnek, „mert kell”. Véletlenszerűen döntenek lépésekről, így azok hatása/eredménye is 

véletlenszerű. 
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 Ami a sakktáblán történik, az sokszor visszaköszön a napi tevékenységünkben: pl. „figyelmetlen vol-

tam”, „nincsen türelmem”. Ezek olyan önreflektív mondatok, amelyeken keresztül eljutunk az önis-

merethez, mások megismeréséhez és jobb megértéséhez, elfogadásához. Miután ezt a véleményün-

ket megosztottuk, kezdtek érdeklődni a megszerezhető elméleti tudások iránt, tehát ez a célunk tel-

jesült. Ez az attitűdváltás megmaradt, az egész program alatt, és főleg a teljesen kezdők esetében 

lehetett látni, hogy elhitték, tudják “tanulni” a sakkot. Ez a későbbi játékaikban is jelentkezett, pl. 

ilyen mondatokban: “Ezt hogy nem vettem észre...?”A program sakk-játék és sakk-elmélet részét 

nem folytatnám. Összegezve: az, hogy a sakknak van lefektetett elméleti/tapasztalati ismeretanyaga 

és az tanulható, azt a résztvevők magukévá tették, új alapot kaptak a további fejlődésükhöz, hiszen 

csak az utat mutattuk, a 3 találkozás valójában nagyon kevés, csak az út kezdetét jelenti. 

 

A csoportos beszélgetéseket a demonstráci-

ós tábla segítségével az elmélet feldolgozásá-

ra használtuk, majd ezeket a beszélgetéseket 

kérdések segítségével átvezettük a “sakkon 

túli” dimenziókba. Nagyon hasznos közös 

megállapítások születtek. Pl. “ A sakk a dön-

tések játéka, lépni kell, előtte dönteni, és ezt 

segítség nélkül kell megtenni.” 

Néhány szubjektív észrevétel a program 

“sakkon túli” hatásairól:A sakkjátékosok, 

sakkot tanulók minden esetben közösséget 

alkotnak, különösen akkor, ha ezt azonos 

térben teszik. Ez a mi csoportjainkban is megjelent. A sakk szabályrendszerén túl a sakkozás szabály-

rendszere, ill. etikettje is megjelenik. Ez – különösen külső moderációval – egyfajta normaképző. Egy 

idő után egymást figyelmeztették pl. a nemkívánatos beszélgetésre. A játék szabályai, normái erő-

sebbé válnak, mint amit a “hétköznapi” viszonyaik egyébként megengednének. Formálódott a “ha 

sakkozok, úgy kell viselkednem, mint egy sakkozó, a profik is ugyanígy tesznek” attitűd. Amikor éppen 

nem játszottunk, akkor a hozzászólásokból a résztvevők többlettudást szereztek egymásról, sakkról 

és “sakkon túli” gondolkodásukról. Ilyenkor akár értékrendbeli viták is elindultak, amelyeket a cso-

port is lereagált, szemtanúi lehettünk egyfajta normaképződésnek. Megláttuk azt, hogy a sakk, mint 

téma hogyan fejlesztheti a vita kultúrát. Amikor konkrétan a sakkról beszélünk, akkor a sakktudáson 

kívül nincs valamilyen azt felülíró egyedi igazság, valójában csak érvekkel, bizonyítással, cáfolattal 

tudom legyőzni a vitapartneremet. Megjelent az a felismerés, hogy a sakk tanulásához minél többet 

kell játszani, ahhoz pedig partner, partnerek kellenek. A játék, több játék, rendszeres játék együttes 

fejlődést jelent, mindenkinek a maga szintjéről. 

Sakkjátszmán kívüli döntések: Megfogalmaztak olyan tudást önmagukról, amelyek leszűkülnek a sak-

kal kapcsolatos attitűdökre, aktuális tudásra. Ezekből a megállapításokból, már következhettek a 

Demonstrációs tábla 
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kérdések, és döntések. “Akarok fejlődni?” “Milyen módon akarok fejlődni?” “Ha nem akarok fejlődni, 

akkor miért nem?” “Mert túl sok munkával jár?” Vagy: „Mert még akkor sem lehetek a legjobb?” 

“Még nem tudtam eldönteni, hogy érdekel-e a sakk annyira, hogy munkát fektessek a tanulásába.” 

A szokásos zárókörhöz érkeztünk a program végén, amikor az egyik 16 év körüli fiú a következőket 

mondta - igyekszem szó szerint idézni szavait: „Türelmesebb lettem, megértettem, hogy a másiknak 

is kell gondolkodni, időt kell adnom neki, hogy a következő lépést meg tudja tenni.” 

Összefoglalva: A sakkjáték jó apropó a találkozásra, két játékos, vagy jelen esetben egy csoport szá-

mára. Minden találkozás egyben tanulás is. Vagy tapasztalat egy újabb játékból, vagy elméleti ismere-

tek, vagy “párhuzamos tudások” amelyeket a sakkból kifelé, és a sakkba befelé is lehet mobilizálni.  

 

Ádám Fanni - A kortárssegítői rendszer kialakításainak az első lépései a Piarista 

Rend iskoláiban 

 

A kortárssegítői rendszer kialakításainak az első lépései a Piarista Rend iskoláiban 

A „Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl” című projektnek köszönhetően huszon-

hét diák és munkatárs tett szert ismeretekre a kortárssegítés témájában. 2019. június 17. és 19. kö-

zött egy háromnapos, „bentlakásos” kortárssegítő képzésen vehetett részt a Tartományfőnökséghez 

kapcsolódó, három oktatási intézmény tizenöt diákja. A diák kortárssegítő képzést követve augusz-

tusban sorra került egy, a júniusi képzés tapasztalatait is integráló felnőtt kortárssegítő képzés is, 

amelyen tizenkettő, a Tartomány különböző intézményeiből, illetve azokkal együttműködő intézmé-

nyekből érkező, fiatalokkal dolgozó szakember vett részt. 

A kortárssegítés egy olyan gyűjtőfogalom, amely azonos korú és/vagy élethelyzetben lévő személyek 

közötti természetes segítségnyújtásból indul ki (Rácz, 2008). A kortárssegítés fogalmi hálója igencsak 

széles a segítés formái, színterei és strukturáltsági fokában is. A kortárssegítőkről általánosságban 

elmondható, hogy olyan fiatalok „akik önkéntesen vállalják, hogy különféle, a kortárssegítő csoport 

által szervezett tevékenységek keretében aktívan bevonódnak az iskolai környezetük alakításába, 

emellett segítő attitűddel fordulnak felé, támogatva ezzel kortársaikat, az iskolai közösséget” (Szűcs 

és Reményiné, 2016).  

A legtöbb kortárssegítő program kamasz, középiskolás korosztállyal dolgozik, de szórványosan fiata-

labb (10-13 éves) csoportokban is hoztak létre ilyen jellegű csoportokat, illetve az utóbbi évtizedben 

exponenciális növekedésnek indultak az egyetemi kortárssegítő csoportok számai is. Az angolszász 

szakirodalomban a kortárs kifejezés („peer”) egyben sorstársat is jelölhet, így széleskörű szakiroda-

lommal rendelkezik az egészségügyi prevenció területén szintén kortárssegítő programok néven futó 

kezdeményezések, de ebben a beszámolóban az iskolai kortárs segítői programok világára, valamint a 

„Közösségi szemléletformálás az iskolában és azon túl” c. projekt keretében megvalósult iskolai kor-

társsegítő képzésekre fókuszálunk.  



   

 

   

         
 

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

 

BM-18-0080- KÖSZI Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

A serdülőkor és kortárssegítés 

Már-már szinte unalomig ismételt közhelynek számít, hogy az ember társas lény. Kamaszkorban az 

önértékelés szociális aspektusa felértékelődik az identitás többi alkotóeleméhez képest, a kortárs 

kapcsolatok pedig még ennek fényében is kiemelt helyet élveznek a serdülők társas kapcsolatai kö-

zött (Atkinson, 2005). Ez a fokozott igény a kortárs közösségben betöltött szerepük elismerése iránt 

fontos eleme lehet a kortárssegítővé válásnak. A serdülők számára az elsődleges referenciacsoport 

már nem a család felnőtt tagjai, hanem a kortársak (Cole és Cole, 2003). A kamaszok gyakrabban és 

hamarabb osztják meg kortársaikkal problémáikat, mint felnőttekkel (Project DeShame, 2018), így 

egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az érzelmi légköre az iskolának, és milyen sűrűn átszőtt a ka-

masz közösségek kapcsolati szerkezete. A kortárssegítő programok a befogadó iskolai környezet ki-

alakítását támogatják alulról, a diákság felől szerveződő módon. A kortárssegítés tehát spontán mó-

don megjelenő, hétköznapi proszociális (segítő, támogató) viselkedési formák gyakorlására biztatja a 

fiatalokat, amelyet kiegészíthet a különböző formát öltő tevékenységek önkéntes vállalása, mint pél-

dául a mentorkodás, korrepetálás, iskolai közösségi élet szervezése, újonnan érkező, vagy elszigete-

lődő diákok befogadása - a kortárssegítők aktívan részt vesznek az iskola társas életében. 

A kortárssegítés céljai és kortárssegítő szerepek 

A kortárs segítés célja általánosságban lehet a támogató viselkedési formák meghonosítása; bizton-

ságos és meleg légkörű közösség kialakítása, de lehetnek ennél konkrétabb céllal rendelkező progra-

mok is: bűnmegelőzési, szerhasználatot megelőző, és egészségmagatartási fókusszal programok is 

futnak az ország különböző pontjain. 

Gyakran alkalmazzák a kortárssegítő programokat sikereket elérve bullying-gal, azaz kortársbántal-

mazással terhelt iskolai környezetben. Ennek egyik oka az, hogy a kortársbántalmazás sokszor a fel-

nőttek előtt rejtett marad, a kortársak hamarabb és nagyobb eséllyel tudnak „beavatkozni”: akár 

egyszerűen a bántalmazó helyzet harmadik résztvevőjeként, a szemlélő szerepéből elmozdulva kiállni 

társukért, egészen addig, hogy társukat felnőttől való segítségkérésre biztatják, vagy ők maguk vonják 

be a megfelelő felnőttet a helyzetbe.  A kortársbántalmazás, azaz bullying áldozatává válásának gya-

korisága a 2014-es Iskoláskorúak Egészségmagatartása Kutatás alapján 25%-ra volt tehető a válasz-

adók között a kutatást megelőző egy hónapban, de az kortársbántalmazásban érintettek száma ennél 

jóval nagyobb, hiszen elkövetők és szemlélődők is részt vesznek ebben a jelenségben.  

Várnai, Zsíros és Németh (2016) az alábbi pontokban foglalja össze a leghatékonyabb antibullying 

programok jellemzőit, amelyek a kortárssegítő programok sajátosságaival nagy átfedést mutatnak:  

 a teljes iskolára kiterjednek, 

 több korcsoportot vonnak be a prevenciós foglalkozásokba, 

 változatos tevékenységformákat alkalmaznak (csoportfoglalkozások, projekt hét, számítógé-

pes játék stb.), 

 a társas készségek fejlesztése mellett explicit ismereteket is átadnak a bullyingról (a jelenté-

séről, formáiról, következményeiről), 

 az áldozat védelmében a passzív kívülállók bevonódását hangsúlyozzák 
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 a pedagógusoknak kulcsszerepet tulajdonítanak a bántalmazás kezelésében, 

 a bántalmazást elutasító csoport- és iskolai norma kialakítását célozzák,  

 bántalmazás esetén a segítségkérés lehetőségére is felhívják a figyelmet, illetve arra lehető-

séget kínálnak, 

 a prevenciós tevékenységet monitorozzák 

 

Mivel a kamaszok sok esetben nehezen kérnek a felnőttektől segítséget, kulcsfontosságú, hogy olyan 

kortárs közösségi háló vegye őket körbe, ahol lehet hiteles információt szerezni és társas támogatás-

ban részesülni: a kortárssegítő programok egy ilyen védőhálót hoznak létre a közösségekben. A kor-

társsegítés a segítőnek és segített is segít. Amíg a segítő fontos társas készségeket gyakorol, 

énhatékonyságot tapasztal meg, addig a segített értékes erőforrásokat kaphat problémája megoldá-

sához: a kortárs segítők nem oldják meg társaik problémáit, hanem abban támogatják és erősítik 

meg, hogy saját megoldását találja meg, vagy kérjen kompetens, megbízható felnőttől segítséget. Le 

kell szögezni, hogy a kortárs segítő programoknak nem célja képzett segítők, mini-

pszichológusok/rendőrök/bírák képzése.  A gyerekeket életkoruknak megfelelő tevékenységekbe kell 

bevonni és biztosítani azt, hogy érzelmileg ne terhelődjenek meg. A kortárssegítői lét önkéntességen 

kell, hogy alapuljon; és teret kell biztosítani a fiatalok véleményének, aktív részvételének, ami akkor 

tud megvalósulni, ha a kortárssegítő csoportot irányító, támogató munkatárs biztosítja a demokrati-

kus és biztonságos légkört a kortárssegítők csoportjában.  

A diák kortárssegítő képzés (Piarista Tartományfőnökség, 2019.06.17-19.) 

 

A program 2019 tavaszán a Tartomány iskoláiba járó 12 év feletti diákok részére lett meghirdetve. A 

serdülő korosztályt szerettük volna első lépésben bevonni, és lehetőleg egy életkorilag viszonylag 

homogén csoportot megalkotni – ez mind a képzés tartalmának a megválogatásához, mind csoport-

dinamikai szempontból indokolt volt.  Érdeklődő és motivált diákokat szerettünk volna megszólítani, 

ezért más előfeltételt nem is támasztottunk a jelentkezőkkel szemben. A képzési napokon 15 fő vett 

végül részt, 11 fiú és 4 lány, életkorilag a 15-16 éves korosztály tagjai jellemzően. A Tartomány váci, 

budapesti és kecskeméti intézményeiből vettek részt diákok, a képzés kialakításáért és megtartásáért 

pedig Szentkatolnay Miklós szociálpolitikus, tréner és Ádám Fanni pszichológus, tréner felelt. A kor-

társsegítő képzési programok jellemző szerkezetét az önismereti, valamint a kommunikációs- és tár-

sas készségfejlesztő elemek képzik, a képzés-specifikus ismeretátadó és érzékenyítő részek mellett. 

Mi sem tértünk el ettől a felépítéstől, hiszen nemcsak a professzionális segítők számára fontos a segí-

tői motivációk tisztázása, a segítségkérés és segítségadáshoz való személyes viszonyulásuk tudatosí-

tása, hanem a kiemelt közösségi szerepbe készülő leendő kortárssegítők számára is. A már bejáratott, 

automatikusan működő kommunikációs mechanizmusok időközi „felülvizsgálata” szintén hasznos és 

izgalmas feladat kamaszok részére, akik sokszor hétről-hétre szívesen próbálnak ki újabb és újabb 

viselkedési formákat, és egy biztonságos csoportfolyamat pedig tökéletes terep lehet ilyesforma 

szárnypróbálgatásra. Az asszertív kommunikáció sajátosságaival ismerkedtek meg a résztvevők, va-

lamint a segítő kommunikációs stratégiák is felvillanásra kerültek a képzés folyamán.  
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A sajátélményű tapasztalatszerzésre külön hangsúlyt fektettünk a programban. Még a lexikálisabb 

gyermekjogi ismeretek, illetve a kortárssegítés elméletének és alapfogalmainak elsajátítása is csopor-

tos formában zajlott. Szituációs gyakorlatokkal és kisfilmek feldolgozásával közelítettük meg jellemző 

kortárs problémákat, mint a bullying és cyberbullying, valamint néhány kapcsolódó szociálpszicholó-

giai jelenséget (például a csoportnyomás és a felelősség eloszlásának fogalmát) is ilyen módon dol-

goztuk fel a résztvevőkkel.  

A tematikát játékos, de tanulságos, csoportformálást megkönnyítő játékokkal színesítettük. Ezek a 

játékosabb feladatok kettős célzatúak voltak: sokszor nehéz témákat érintő, vagy mélyebb önreflexi-

óra késztető tevékenységek után szerettünk volna némi „érzelmi pihenőt” biztosítani a résztvevők-

nek, másrészt ezeknek a tevékenységek feldolgozó köreiben tér nyílt a csoportban megjelenő konflik-

tushelyzetek átbeszélésére, egymás viselkedésének visszatükrözésére. A csoportfolyamat elején 

meghozott közös szabályrendszer, az elvárások és félelmek tisztázása a kortárssegítéssel, illetve ma-

gával a képzés kapcsolatban gyümölcsöző tevékenységnek bizonyult, a második képzési nap végére 

már egy összeszokott, egymásra figyelő közösség kezdett kialakulni. Ebben a légkörben teret tudtunk 

nyitni önreflexióra, személyes tapasztalatok és kétségek megosztására is, amely a kortársak értő fi-

gyelemmel és empátiával fogadtak – mondhatni, hogy már a képzésen elkezdődött az a kortárssegítői 

tevékenység. A képzésről a résztvevő fiatalok lelkesen, a képzést folytatását tervezgetve távoztak. 

A program tapasztalatai 

Mindenki máshogy lehet jó kortárssegítő: Lehet, hogy valaki a gólyatábor megszervezésében tudja 

leginkább a kamatoztatni képességeit, mások lehet, hogy a közösség keretein kívül rekedő diákok 

természetes bevonásában tudnak leginkább kortárssegítőként működni, megint mások pedig kapocs-

ként tudnak működni a felnőtt segítők a segítségre szoruló fiatalok között. Tudjuk, hogy ezt a kortárs-

segítést elindító, koordináló pedagógus dolgát valószínűleg nem könnyíti meg, de hisszük, hogy a 

kortárssegítőnek jelentkező diákok lelkesedésének és motivációjának megfelelő keretbe való terelése 

nem csak a kortárssegítő személyiségfejlődését támogatja, hanem hosszútávon közösségformáló 

hatása lehet. Érdemes lehet így több féle „kortárssegítő pályát” támogatni, és a közösségben aktív 

gyerekekből közösséget, csapatot kovácsolni. Úgy gondoljuk, hogy belső motivációval rendelkezve, 

minden fiatal részt vehet a kortárssegítő képzésen, de fel kell készülni arra, hogy a kortárssegítés 

keretei szűkebbnek bizonyulnak, mint ahogy azt néhány jelentkező előzetesen ítélte. Fontos lehet 

hangsúlyozni a leendő kortárssegítők előtt a felnőttek felelősségvállalását az iránt, hogy egyetlen 

kortárssegítő se sérüljön „munkája” folyamán.  

A fiatalok aktívan keresik a kapcsolódást és a megoldásokat. A képzésen tizenöt, tudásra éhes és 

tettre kész segítőszándékú fiatalt ismertünk meg, akik túlnyomóan belső indíttatásból jelentkeztek a 

tanév végét követő programra, noha voltak olyan résztvevők is osztályfőnöki bátorítás eredménye-

képpen jöttek el a képzésre.A tréning folyamán számos kortárs problémakör felbukkant, és a résztve-

vők nem csak azt osztották meg, hogy ismeretségi körükben tapasztaltak már hasonló helyzeteket, 

hanem azt is, hogy ezekben a helyzetekben milyen módon próbáltak támogatást nyújtani. Ezt a fajta 
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belső motivációt a kortárssegítő képzések konstruktív(abb) és biztonság(abb) mederbe terelhetik, új 

utak, módszerek bemutatásával; vagy akár meg is erősíthetik a már jól működő gyakorlatokat. 

A (kortárs) problémákról beszélni kell! Nagy igény mutatkozott a tréningen konkrét konfliktus helyze-

tek, problémák átbeszélésére, megoldáskeresésre. Mind emellett, ha elenyésző mennyiségben is, de 

áldozathibáztatót hozzászólásokkal is találkoztunk, ami fontos feladatokat jelöl ki számunkra a képzés 

folytatásának tervezésénél.  

 

Kortárssegítés az iskolában: A diák kortárssegítő képzés tapasztalatai és kortárssegítés 

alapjai pedagógusoknak 

 

2019. augusztus 16-án szakma- és intézményközi résztvevők számára szerveztünk egy napos trénin-

get a fenti címmel Piarista Tartományfőnökségen. A képzés azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a kor-

társsegítő képzés elméleti háttérével megismertesse az érdeklődőket, illetve a már kortárssegítő 

programokban dolgozó munkatársak számára tapasztalatcserére nyíljon lehetőség.  A képzés folya-

mán a júniusi diák kortárssegítő képzés tapasztalatai is megosztásra kerültek a képzést tartó tréne-

rek, Szentkatolnay Miklós és Ádám Fanni által, valamint az utolsó képzési blokkra a képzésen résztve-

vő tizenkét szakemberhez két, a júniusi kortárssegítő képzésen résztvevő fiatal is csatlakozott – saját-

élményű beszámolójuk talán a tréning egyik leginspirálóbb pontja volt a képződők visszajelzései alap-

ján. A jó gyakorlatok megosztása mellett a júniusi kortárssegítő képzés néhány módszertani elemei is 

bemutatásra került.Ez a felnőttek számára szervezett képzés is megerősített minket abban, hogy 

minden kortárssegítő képzésre jelentkező diákot fogadni érdemes, bármilyen motiváció is áll jelent-

kezése háttérében (ahogy az egyik résztvevő fogalmazta: „betyárból lesz a legjobb csendőr”). A kép-

zők, illetve a leendő mentorok egyik feladata az, hogy a proszociális, pozitív viselkedési tendenciákat 

megerősítse ezeknél a fiataloknál, valamint a fiatal támogatása abban, hogy megtalálja azt a szerepet 

az iskolájában, amelyben hasznosan tud hozzájárulni a közösség működtetéséhez.  

V. Folytatás – értékek megőrzése, megkezdett folyamatok tovább-

építése 
 

A KÖSZI program tartalmi sokszínűsége az intézmények egyeztetések sorozatában feltárt igényei-

re reflektált. Élményekben gazdag személyes és közösségi tanulást tett lehetővé. Új, intézményi 

határokon túlnyúló együttműködések születésének nyitott teret. Tág szakértői kör együttgondol-

kodását, szemléleti összehangolódását, tudásmegosztását indította el.  

A pályázati időszak eseményei, tervező és rátekintő dialógusai a piarista intézmények-, a fenntar-

tói feladatokat ellátó Tartományfőnökség és az ezt segítő Piarista Alapítvány együttműködésében 

és közös felelősségvállalásában az eddigieknél határozottabb és nyitottabb teret teremtettek az 



   

 

   

         
 

A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 

 

BM-18-0080- KÖSZI Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

iskolai környezet és működés terén a minden ide kapcsolódó és benne élő személy és közösség 

biztonságának őrzéséhez, az ezt veszélyeztető tényezők folyamatos feltárásához, preventív – 

vagy ha szükséges, reaktív – jellegű kivédéséhez.  

A program értékeinek őrzését, a megkezdett folyamatok továbbépítését, ebben a hármas együt-

tességben közös célkitűzésnek tekintjük.  

Ennek kiemelt területei:  

a. Kortárssegítő képzés folytatása – Piarista kotrássegítő hálózat kiépítése 

A júniusban megtartott diák kortárssegítő képzés, és az augusztusi felnőtt képzés egy 

hosszútávú folyamat első két lépcsőfokának tekinthetőek. Mindkét képzés folytatását tervez-

zük.  A képzésben résztvevő gyerekek az intézményükben tevékenykedő, a szakirodalomban 

„mentorpedagógusként” emlegetett, szilárd gyermekvédelmi ismeretekkel rendelkező mun-

katársak támogatása mellett vonhatók be kortárssegítő tevékenységbe. Ezért külön figyelmet 

fordítunk az erre leginkább motivált munkatársak megszólítására, felkészítésére, közösségi 

hálójuk kiépítésére. 

Konkrét lépések:  

 2019. november8-9-re ismét diák kortárssegítő képzést szerveztünk 
 A tanév során létrehozzuk a kortárssegítő mentor tanárok körét  

 

Mind a gyermekek, valamint a kortárssegítő programokat irányító munkatársak számára fon-

tos, hogy világos és egyértelmű keretei legyenek lefektetve a kortárssegítésnek. Ennek kidol-

gozása egy következő fontos lépcső lehet a kortárssegítés elindulásának a piarista oktatási in-

tézményekben.  

 Ennek megalapozását a tartományfőnökség küldetésért felelős munkatársi 
csoportja a tanév során megvalósítandó feladatai közé sorolta.  
 

b. A segítő szakemberek tapasztalatcseréjét, tudásmegosztását és együttműködését 

támogató Segítő Háló további működésének támogatása 

A Piarista Tartományfőnökség a Segítő Háló szakmai kör hosszú távú fennmaradását a műkö-

déséhez szükséges feltételek közösségi alapú, költséghatékony, ugyanakkor a tapasztalatcse-

rét ébren tartó formáinak kidolgozása biztosíthatja. 

 Konkrét lépések: 

 A Tartományfőnökség 2019. október 10-n Segítő Háló szakmai napot tart, 

ahol kezdeményezzük a kapcsolódó intézmények köréből a fenntartás feltét-

eleit kidolgozó projekt-csapat megalakulását, melynek működését aktív rész-

vétellel és az eddigi tapasztalataink átadásával segítjük 
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 Az október 10-i szakmai napon kiemelten foglalkozunk a nevelési-oktatási in-

tézményekhez kapcsolódó szociális segítők szerepével, a velük való együtt-

működés szervezeti és pedagógiai értékével; ebben a témában is a jó-

gyakorlatok átadására, tapasztalat-megosztásra hívjuk a résztvevőket   

 

c. A bántalmazás-megelőzés és a konfliktuskezelési kultúra további fejlesztése – mind 
tudás, mind gyakorlat terén intézményeinkben 
 

A pályázat megvalósítási időszakában különösen nagy érdeklődés mutatkozott – úgy intéz-

ményeink mint a kapcsolódó szervezetek, szakemberek részéről – a felkészültséget elméleti 

és gyakorlati vonatkozásban egyaránt erősítő képzések és egyéb formájú tudásátadások ill. 

gyakorlatok iránt az alábbi témákban: 

 internetbiztonság 
 bullying és cyberbullying (megértése, prevenciója, helyzetkezelés) 
 az iskolai konfliktushelyzetek resztoratív szemléletű kezelése 
 az érzelmi nevelés és az erkölcsi nevelés eszközei (mesterápia-, 

kisállatasszisztált foglalkozások, drámapedagógia, pszichodráma, mondásvá-
lasztás)  

 

Keressük a lehetőségét, hogy a jelenlegi tanév során ismét, majd a későbbiek során is, vála-

szolni tudjunk az intézmények igényeire fenti témákban.  

 Konkrét lépések: 

 Megkezdtük a resztoratív konfliktuskezelés iskolai alkalmazására felkészítő 
újabb – 2020 első hónapjaira várható  - továbbképzési programok előkészíté-
sét  

 Egy iskolai csoportban elindítottunk egy resztoratív szemléletű konfliktuske-
zelést, amit a következő hetekben-hónapokban folytatni szándékozunk 

 A tanév során további osztályokba készülünk eljuttatni a biztonságos inter-
nethasználat előadásait 

 A „mondásválasztás” - tanórai alkalmazásra kidolgozott programcsomagjai-
nak módszertani fejlesztésére munkacsoport alakult. A kidolgozott anyag ter-
jesztésére, a tanárok felkészítésére az online – tanulás eszközrendszerére ké-
szülünk támaszkodni. Az első felkészítő kurzusokat 2020 márciusára tervez-
zük. 

 A nagykanizsai diákok „KÖVEK” című színielőadásának bemutatását tervezzük 
további intézményeinkben a tanév során.  Az erről való egyeztetések előké-
szítésére az október 24-25-n Budapesten megrendezésre kerülő Piarista Pe-
dagógiai Napok megfelelő lehetőséget biztosítanak. 

 

A megkezdett közösségfejlesztési és bűnmegelőzési folyamatok folytatását – ahogy a KÖSZI 

programok tervezésénél és a fenntartás időszakának előkészítése vonatkozásában  is tettük – 

az intézményekben megélhető biztonság monitorozására szeretnénk alapozni. Ez szükségessé 
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teszi az intézmények tanuló-, szülő-, pedagógus- egyéb munkatársi közösségeivel kialakított 

dialógus további erősítését. Ennek megvalósításban továbbra is a tartományfőnökség fejlesz-

tő munkatársi csoportjának aktív részvételére számítunk.  

 


